M4-PREZENTAREA MĂSURILOR ÎN REZUMAT
Acţiunile ce vor fi întreprinse pe teritoriul GAL MMTMM în cadrul axei 4, prin
intermediul celor 3 măsuri, pot fi sintetizate astfel:
- Măsurile 41 şi 421, prin intermediul cărora se implementează strategiile de dezvoltare
locală de către GAL, în teritoriile selectate, oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 şi
3 din FEADR, în concordanţă cu strategia elaborată la nivel local, ce se va materializa prin
proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate.
- Măsura 431, divizată în două sub-măsuri, respectiv:
1. Sub-măsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea
strategiilor de dezvoltare locale şi pregătirea Planului de Dezvoltare în vederea
participării la selecţia GAL-urilor;
2. Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune Locală pentru: cheltuieli de
funcţionare, animare şi dobândirea de competenţe.
Obiectivele operaționale specifice Axei 4 se vor realiza prin măsuri după cum urmează:
a) Pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, prin implementarea
strategiei integrate de dezvoltare locală materializată in teritoriul GAL MMTMM prin SDL
GAL MMTMM, s-au stabilit urmatoarele masuri specifice Axei I din PNDR:
 Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri.
 Măsura 121 - Modernizarea
 Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii exploataţiilor agricole.
b) Pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin implementarea strategiilor
integrate de dezvoltare locală materializată în teritoriul GAL MMTMM prin SDL GAL
MMTMM, s-au stabilit criteri de selecție în măsurile specifice Axelor I și III din PNDR,
c) Pentru creşterea calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din spaţiul rural
prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare, materializată în teritoriul GAL
MMTMM prin SDL GAL MMTMM, s-au stabilit următoarele măsuri specifice Axei III din
PNDR:
 Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
 Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
 Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rural şi punerea în valoare a moştenirii rurale
d) Pentru realizarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi,
introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor
tradiţionale prin aplicarea de noi tehnologii etc.), în teritoriul GAL MMTMM s-a stabilit o
măsură cu activități specifice măsurilor 312, 313 si 322 din Axa III PNDR:
 Măsura 313.1 – Realizarea de centre multifuncționale de servicii în folosul
comunității.
e) Pentru realizarea cooperării inter-teritoriale (în cadrul României) între GAL MMTMM şi
alte GALuri/parteneriate (proiectele de cooperare transnaţională între România şi alte state
membre sunt dificil de realizat ținând cont de perioada scurtă de implementare a SDL GAL
MMTMM) s-a prevăzut un proiect de cooperare pentru un centru de promovare a specificului
local și marketing în cadrul măsurii:
 Măsura 421. - Implementarea proiectelor de cooperare
f) Pentru realizarea parteneriatului GAL MMTMM și funcționarea lui dupa acreditare, în
SDL GAL MMTMM s-a stabilit:
 Măsura 431. - Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului cu submăsurile:
- Sub-măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public-private
În cadrul acestei submăsuri, potențialul GAL MMTMM, prin proiectul Extinderea
parteneriatului și realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală din
Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, a finanțat o parte din activitățile de realizare a
parteneriatului și a SDL GAL MMTMM.
- Sub-măsura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului

Acestă submăsură, în cazul acreditării GAL MMTMM, va asigura funcționarea acestuia
și animarea teritoriului pe o perioadă de 30 de luni.
După ce a fost elaborat planul de dezvoltare locală, care cuprinde priorităţile, obiectivele
acestora şi măsurile din PNDR sau măsurile propuse de Regulamentul (CE) nr.
1698/2005, am facut o prezentare scurtă a fiecărei măsuri care face obiectul unui anumit
proiect elaborat în funcţie de priorităţile stabilite.
Pentru proiectele care se vor regăsi în scopul unora dintre măsurile Regulamentului
Consiliului nr. 1698/2005 se va respecta intensitatea ajutorului prevăzut pentru măsura
respectivă.
Nu s-au stabilit acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentul (CE) nr.1698/2005.
În fișele măsurilor au fost prezentate obiectivele urmărite prin implementarea
proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare pentru teritoriul GAL MMTMM.
De asemenea, în fisele măsurilor s-a stabilit:
 Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de
dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului.
 Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate şi modul în care acestea satisfac nevoile
stabilite în strategia de dezvoltare, precum şi modul de acoperire a teritoriului
de către acțiunile respective.
 Descrie sinergia cu alte măsuri.
 Precizarea dacă acţiunile specifice pentru o anumită măsură se pot realiza numai în
cadrul acelei măsuri sau pentru realizarea (dezvoltarea) lor sunt necesare şi acţiuni
din alte măsuri.
 Beneficiarii (tip de beneficiari, numărul acestora etc.).
 Evidenţierea principalilor actori din spaţiul rural respectiv, care vor beneficia în
urma implementării proiectelor respective (tipul şi numărul acestora), tipuri de
acţiuni eligibile (imateriale şi materiale).
Acţiunile eligibile sunt specifice fiecărei măsuri în care acţiunile proiectelor se
regăsesc.
Finanţare
Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER, în teritoriul GAL MMTMM, vor fi
proiecte mici, care vor respecta un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare publică, iar
valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro. Costurile sunt în acord cu
specificul fiecărei măsuri din Regulamentul Consiliului 1698/2005 în care acţiunile
proiectelor se regăsesc.
Indicatori de monitorizare
S-au stabilit anumiţi indicatori care să scoată în evidenţă rezultatele aşteptate ca urmare a
implementării planului de dezvoltare locală.
Indicatorii stabiliţi sunt dintre cei specifici fişei măsurilor din PNDR, la care s-au
adaugat, după caz, alţi indicatori consideraţi importanţi pentru teritoriu GAL MMTMM.

