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NOTĂ
privind propunerea de modificare a SDL nr.2, simplă, anul 2021 a Asociaţiei Microregiunea
Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL, judeţul Hunedoara
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 Asociaţia Microregiunea Ţara Haţegului-Ţinutul
Pădurenilor GAL, înregistrată la CDRJ Hunedoara sub nr. HD/9057 din 25.05.2021, propunem spre
aprobare următoarele modificări solicitate în Anexa 1 (Modificare SDL), anexată Deciziei nr. 8 din
21.05.2021 a Consiliului Director al GAL, respectiv:

1. Modificarea Anexei 4 – Planul de finanţare, după cum urmează :








La măsura 1.1/1B „Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, diminuarea alocării
financiare de la 105.000 euro la 35.000 euro, prin realocarea sumei de 70.000 euro către
măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor”.
La măsura 2.1/2A „Modernizarea exploataţiilor agricole şi pomicole”, diminuarea
alocării financiare de la 266.916 euro la 266.692 euro, prin realocarea sumei de 224
euro către măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor”.
La măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor”, creşterea alocării financiare de la 2.133.572
euro la 2.203.796 euro prin realocarea sumei de 70.224 euro de la măsurile 1.1/1B
(70.000 euro) şi 2.1/2A (224 euro);
Actualizarea
contribuţiei
publice
nerambursabile/prioritate
şi
a
valorii
procentuale/prioritate, urmare a realocărilor.
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2. Modificarea Capitolului IV- Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie, respectiv Tabelul
1- Logica intervenţiei, se modifică şi se completează corelat cu alocările financiare propuse
pentru fiecare măsură şi prioritate.

3. Modificarea Capitolului IX – Organizarea viitorului GAL-Descrierea mecanismelor de
gestionare, monitorizare, evaluare şi control a stategiei, prin completarea cu sintagma
„minim, maxim 8 ore/zi”, la funcţiile Director executiv, Facilitator de dezvoltare comunitară
şi Specialist în relaţii publice/secretariat, prin menţinerea atribuţiilor, astfel:
 Director executiv -1 persoană- minim 4 ore/zi - maxim 8 ore/zi;
 Facilitator de dezvoltare comunitară 1 persoană- minim 2 ore/zi - maxim 8 ore/zi.
 Specialist în relaţii publice/secretariat - 1 persoană- minim 4 ore/zi - maxim 8 ore/zi.
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației
naționale și europene în vigoare, menținerea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de
selecție care au fost punctate la evaluarea Strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale
SDL.
De asemenea, trebuie să respectați prevederile Notei DGDR – AM PNDR nr. 235782/23.12.2020
privind implementarea SDL, în special în ceea ce privește includerea în documentația de
accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare
a proiectelor – 31.12.2023, cât și a termenului limită de depunere a ultimei cereri de plată a
beneficiarilor – 30.09.2023.
Atragem atenţia asupra obligaţiei GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de
Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea
şi transparenţa, 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 F6).
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