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privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2021 a Asociația Poarta
Almăjului
În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și
monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de
modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Hunedoara și la nivel central în cadrul SLIN.
Urmare analizării documentației transmise de GAL Poarta Almăjului, înregistrată la CDRJ
Hunedoara sub nr. HD/9050 din 06.05.2021 și la AM PNDR SLIN cu nr. 221251/11.05.2021,
propunem spre aprobare următoarele:
Modificarea fișei măsurii M7/3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată a
grupurilor de producători la sistemele de calitate, care va avea următoarea denumire:
Acțiuni premergătoare aderării actorilor locali din teritoriul Poarta Almăjului la
schemele naționale și/sau europene de calitate și încadrarea, în prevederile articolului 5
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în vederea finanțării de acțiuni premergătoare
aderării la o schemă de calitate europeană sau națională pentru întocmirea și/sau depunerea
dosarelor de aplicație sau acțiuni conexe acestei activități, animare, organizare întâlniri,
culegere informații/ date, elaborarea documentelor etc., așa cum este prevăzut în Anexa 1.
Realocări financiare între priorități, cu valori care depășesc 5% din suma totală alocată
pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm19.2) conform pct.2, litera c
Modificarea Măsurii M4/6.4/6A/5C-Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole cu suma de 88.558 euro, astfel:
 52.083 euro, din bugetul alocat Măsurii M3/6.2/6A - Sprijin pentru înființarea de
activități neagricole, astfel că, prin diminuare bugetul M3/6.2/6A va fi 530.000 euro.

 36.475 euro, din bugetul alocat Măsurii M5/6.4D/6A - Sprijin pentru investiții în
crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici
incluse în spațiul LEADER. Astfel, prin diminuare bugetul M5/6.4D/6A, va avea
valoarea 253.567 euro.
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Valoarea totală modificată a Măsurii M4/6.4/6A/5C - Sprijin pentru investiții în
crearea și dezvoltarea de activități neagricole va fi de 260.624 euro (86.033 euro6A și 174.591 euro-5 C). Valoarea cheltuielilor publice efectuate va fi de 38.489
euro/proiect de la 30.000 euro.
În ceea ce privește indicatorii de monitorizare aferenți domeniilor de intervenție în
cadrul SDL, vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu
respectarea legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate,
menținerea criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și
îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL.
Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului
Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
privind comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet
a GAL a strategiei inițiale, cât și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia.
Fiecare modificare de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track
changes+Nota privind propunerea de modificare a SDL–formular F6).
Vă informăm că modificarea perioadelor de implementare a proiectelor se va realiza
cu respectarea termenului maxim de depunere a ultimei cereri de plată la AFIR,
respectiv 30.09.2023.
Propun spre aprobare,
Director general adjunct
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