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CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 
 
Grupul de Actiune Locala Valea Dunarii Sudolt, in urma animarii teritoriului, a consultarii 
partenerilor relevanti, dar si a membrilor comunitatii, a analizarii punctelor slabe si a 
necesitatilor microregiunii, propune pentru programarea 2014 – 2020 109   masuri, dupa 
cum urmeaza: 

1. M1/1B - Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte de 
catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare – Prioritatea 
1 , domeniul de interventie 1B - va contribui la implementarea de proiecte pilot, 
multiplicarea rezultatelor proiectelor in vederea dezvoltarii de noi produse, 
practici si tehnologii. 

2.1. M2/1B  1A – Cooperarea in scopul crearii si dezvoltarii formelor asociative 
pentru diversificarea activitatilor rurale Consilierea fermierilor in vederea 
incurajarii tranferului de cunostinte si constituirii de forme asociative – Prioritatea 
1, domeniul de interventie 1B 1A – va duce la consilierea fermierilor si va 
incuraja crearea de forme asociative in microregiune prin cooperarea intre diversi 
actori locali. 

3.2.  M3/2B – Sprijin acordat tinerilor fermieri  din teritoriul GAL Valea Dunarii 
Sudolt  – Prioritatea 2, domeniul de interventie 2B - va contribui la infiintarea de 
exploatatii agricole destinate tinerilor fermieri. 

4.3. M4/2A – Investitii in exploatatii agricole si pomicole – Prioritatea 2, 
domeniul de interventie 2A – va avea ca rezultat dezvoltarea unui numar de 
exploatatii si cresterea valorii adaugate a produselor. 

5.4.  M5/3A – Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala intre actorii 
din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale – Prioritatea 3, 
domeniul de interventie 3A – va contribui la dezvoltarea „lanturilor scurte” prin 
procesare, depozitare, ambalare si vanzare a produselor. 

6.5. M6/6A – Sprijin cu privire la infiintarea de intreprinderi non –agricole in 
teritoriul acoperit de GAL Valea Dunarii Sudolt – Prioritatea 6, domeniul de 
interventie 6A – va contribui la dezvoltarea micii 
industrii/serviciilor/mestesugurilor din microregiune. 

7.6. M7/6B – Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii 
Sudolt la informatie prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate 
populatiei din mediul rural – Prioritatea 6, domeniul de interventie 6B – 
Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

8.7. M8/6B – Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al 
satelor – Prioritatea 6, domeniul de interventie 6B – masura destinata minoritatii 
rrome – va contribui la pastrarea identitatii culturale a minoritatii rrome, 
minoritate ce reprezinta peste 10% din totalul populatiei microregiunii. 

9.8. M9/6B – Dezvoltarea satelor – Prioritatea 6, domeniul de interventie 6B – 
va contribui la imbunatatirea infrastructurii de baza si a serviciilor, conservarea si 
valorificarea patrimoniului local. 

10.9. M10/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale – Prioritatea 6, 
domeniul de interventie 6B – va avea ca rezultat dezvoltarea infrastructurii 
sociale prin infiintarea de centre de zi destinate comunitatilor defavorizate. 

Atingerea obiectivelor se va realiza direct prin intermediul a 3 prioritati: 
P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si 
in zonele rurale; P2. cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor 
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tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor; P3. Promovarea organizarii lantului 
alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii 
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura. P6. Promovarea incluziunii sociale, 
a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  
Strategia are un caracter integrat si inovator, prin abordarea multisectoriala si prin faptul 
ca pune accent pe sinergia si convergenta initiativelor la nivel local. SDL combina masuri 
soft care vor incuraja initiativele de cooperare, asociere si creare de retele cu cele hard, 
de realizare a unor proiecte cu impact economic, social si cultural. Sprijinul va fi 
directionat catre sectoare cu potential insuficient valorificat, asigurand dezvoltarea mai 
multor domenii prioritare la nivel local. 
Obiectivele Strategiei se incadreaza in Obiectivele prevazute in Regulamentul 1305/2013: 

(a) Favorizarea competitivitatii agriculturii si (c) Obtinerea unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea locurilor de munca. 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurala 1 
 
 
Obiective 
transversale 

Prioritati 
de 
dezvoltare 
→ 

Domenii 
de 
interventie 
→ 

Masuri 
→ 
 

Indicatori de rezultat 

P1 → 1B M1 Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul măsurii 
de cooperare 
[articolul 35 din Regulamentul (UE), 
nr. 1305/2013] 
Locuri de muncă create 

P1 → 
 

1B1A M2 Total cheltuiala publica realizata 
Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul măsurii 
de cooperare 
[articolul 35 din Regulamentul (UE), 
nr. 1305/2013] 
Locuri de muncă create 

P2 → 2B M3 Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniti 
Locuri de muncă create 

2A M4 Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniti 
Locuri de muncă create 

P3 → 3A M5 Numarul de exploatatii agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la pietele locale 
si la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum si la grupuri/ 
organizatii de producatori 
Locuri de muncă create 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurala 2 
 
Obiective 

P6→ 
 

6A 
 

M6 Locuri de muncă create 
  

6B M7 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

M8 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 
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transversale M9 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

M10 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 
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  M1/1B M2/1B
A 

M3/2B M4/2A M5/3A M6/6A M7/6B M8/6B M9/6B M10/6B 

In
di

ca
to

ri
 c

an
ti

ta
ti

vi
 

Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 
[articolul 35 din Regulamentul (UE), nr. 

1305/2013 

1 12         

 
Total cheltuiala publica realizata 

 100.0
00 

euro 

        

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniti 

  10 2       

Numarul de exploatatii agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la pietele locale si la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori 

    3      

Locuri de muncă create 1 10 4 2 1 810     

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

      50 80 6.000 200 

O
bi

ec
ti

ve
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Mediu si Atenuarea schimbarilor climatice si 
adaptarea la acestea 

X X X X X X X  X X 

Inovare X X X X X X X X X X 

 
 
 


