
CAPITOULUL X –Planul de finanatare al strategiei 

Conform datelor statistice de la INS teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” compus din 
14 localităţi (Oraş Băicoi şi comunele Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, Cocorăştii Mislii, 
Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, Scorţeni, Telega, Vărbilău, şi 
Vâlcăneşti) are o suprafaţă totală de 532,46 km²şi o populaţie stabile de 86161 locuitori. 
Luând în calcul valorile alocate prin fişa măsurii, valoarea totală a componenţei A este:  

Populaţie: 86161 locuitorix19,84 euro/locuitor= 1709434,24 euro 
Teritoriu: 532,46 km²x985,37 euro/km = 524670,11 euro 
Total = populaţie + teritoriu = 1709434,24+524670,11=2234104,35 euro 

Din analizele diagnostic şi SWOT, dar şi din întâlnirile de animare-Consultare publică au 
rezultat ca priorităţi principale de GAL P1- Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a 
inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale, P2- Creşterea viabilității 
exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor şi P6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
 Deoarece majoritatea nevoilor au fost canalizate către crearea locurilor de muncă 
şi dezvoltarea infrastructurii de bază şi socială din teritoriu cea mai mare alocare 
financiară va fi către prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi 
a dezvoltării economice în zonele rurale alocând 71,09% din SDL. Deoarece o altă nevoie 
comună a întregului teritoriu GAL a fost cea de modernizare a numeroaselor exploataţii 
agricole, GAL-ul a considerat ca a doua prioritate prioritară P2 - Creşterea viabilității 
exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilorcaruia i-a 
alocat 7,44% din valoarea strategiei. Datorită nivelului scăzut al studiilor deţinute de 
locuitorii teritoriului GAL şi al procentului ridicat de analfabeţi din teritoriu, al numărului 
foarte mare de agricultori şi al numărului infim de forme asociative, GAL-ul a considerat 
ca a treia prioritate către care se îndreaptă  să fie P1 - Încurajarea transferului de 
cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultura şi în zonele rurale cu o alocare de 
1,54% din buget. 
Alocările pe măsuri au ţinut cont de principalele nevoi identificate în întreg teritoriul GAL 
şi anume. Măsurile luate în calcul au fost correlate cu analizele Diagnostic şi SWOT cum 
rezultă şi din descrierea generală a fiecărei măsuri. Alocările bugetare au fost realizate 
astfel: 

Pentru măsura M1/1C - alocarea a ţinut cont de numărul persoanelor instruite şi de 
posibilele costuri cu 

Pentru măsura M3/1A - s-a ţinut cont de numărul cooperativelor care se pot înfiinţa 
în teritoriu, şi de posibilele costuri de funcţionare şi promovare , alocare 0,69%.  

Pentru măsurile M2/2A şi M4/6A s-a ţinut cont de numărul de exploataţii sprijinite 
şi de numărul de locuri de muncă ce pot fi create în condiţiile în care beneficiarul trebuie 
să creeze minim un loc de muncă la 3040.000 euro valoarea sprijinului nerambursabil, 
alocare 7,44% şi 20,85% 

Pentru măsura M5/6A s-au luat în calcul cuantumul sprijinului de 300.000 
275.000euro şi spijinirea a 12 11 beneficiri, alocare 12,45 9,43%. 

Pentru măsurile M6/6B, M7/6B şi M8/6B s-au luat în calcul numărul populaţiei 
deservite de proiect acestea fiind proiecte. 



Anexa 4: Planul de finantare MODIFICAT

Suprafata 
TERITORIU GAL

Populație TERITORIU 
GAL

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 
(EURO)

532,46 86.161 2.234.104,35

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 
MĂSURĂ (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ
/ PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 
PROCENTUALĂ4 

(%)

M1/1C Formare 
profesională 100% 25.000

M3/1A Crearea și 
promovarea 
cooperativelor 100% 20.000,00

2
M2/2A Modernizarea 
exploatațiilor agricole

50%-70%-90%
216.871,79

216.871,79 7,44%

M5/6A Sprijin pentru 
activități non-agricole 100% 275.000

VALOARE SDL 
COMPONENTA A

COMPONENTA 
A+B

1

45.000,00

M4/6A Dezvoltarea 
activităților non-
agricole

50%-70%-90% 486.545,45

1,54%



M6/6B Incurajarea 
activităților 
recreaționale

50%-70%-90%-
100% 60.000

M7/6B Infrastructura 
de bază 100% 1.166.000,00
M8/6B Infrastructura 
sociala 100% 83.871

19,92%

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
[2] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de sel
[3] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
[4] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

Cheltuieli de funcționare și animare3 580366,42

2.071.416,45

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2913654,66
2.913.654,66TOTAL COMPONENTA A

6 71,09%


