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CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

Asa cum a fost prezentata in analiza diagnostic, suprafata teritoriului acoperit de 

microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, este de 273.76 km2 iar populatia din microregiune 

este de 38.537 locuitori. Astfel, algoritmul de calcul pentru stabilirii valorii componentei A a 

fost urmatorul:-valoarea aferenta teritoriului este de 985.37 euro/km2 

-valoarea aferenta populatiei este de 19.84 euro/locuitor 

Bugetul strategiei este de 1.034.359 euro, adica:  

              273.76 X 985.37 + 38537X 19.84 = 269754.89 + 764574.08 = 1.034.329 euro. 

Din bugetul total, partenerii Asociatiei GAL Valea Siretului de Jos au stabilit un procent de 

19.95% cheltuieli de functionare si animare (206.329 euro). 

A fost alocata o valoare indicativa pentru fiecare masura propusa de partenerii GAL, 

acestea fiind corelate cu nevoia identificata in analiza diagnostic, analiza SWOT si indicatorii 

de rezultat.  

În urma alocării unităților de bonusare, planul de finanțare a Strategiei GAL Valea 

Siretului de Jos a fost majorat cu 679.550 euro, astfel încât Componenta A + Componenta B 

însumează 1.713.879 euro. Păstrându-se proporția stabilită inițial (19,95%), cheltuielile de 

funcționare și animare sunt în cuantum de 341.886 euro.Bugetul a fost construit in functie de 

prioritatile stabilite (P6, P2, P3 si P1), astfel: 

❖ Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de  999.144 euro (58,30%) pentru masurile: 

• M7- Investitii in activitati non-agricole productive in microregiunea GAL” Valea 

Siretului de Jos”- s-au alocat  231,004 euro, reprezentând  23,12% din suma alocata P6 

• M1- Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile in microregiunea 

GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat 100.000 euro, reprezentând  10% din suma 

alocata P6 

• M2- Educarea, formarea si cresterea gradului de ocupare in microregiunea GAL “Valea 

Siretului de Jos” in special minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile”- s-au alocat 

35.000 euro, reprezentând  3,50% din suma alocata P6 

• M3- Investitii in infrastructura de broadband in spatial rural- s-au alocat 33.140 euro, 

reprezentând  3,31% din suma alocata P6 

• M8 – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valeea Siretului de 

Jos – s-au alocat  600,000 euro reprezentând  60,05% din suma alocată P6 

❖ Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de 310.000 euro ( 18,09%)pentru masura: M4- 

Investitii in exploatatii agricole in microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos” 

❖ Pentru prioritatea P3 s-a alocat o suma de 30.850 euro (1,80%) pentru masura: M6- 

Sprijinirea produselor locale prin aplicarea schemelor de calitate in microregiunea GAL 

“Valea Siretului de Jos” 

❖ Pentru prioritatea P1 s-a alocat o suma de 32.000 euro (1,87 %) pentru masura: M5- 

Constituirea si promovarea formelor asociative in microregiunea GAL” Valea Siretului de 

Jos” 
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