CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție
In urma consultărilor partenerilor, pe baza analizei diagnostic și SWOT, s-au stabilit obiectivele, priorităţile, domeniile de
intervenţie, un set de măsuri relevante pentru satisfacerea nevoilor din teritoriul GAL Calafat, precum si indicatorii ce urmeaza a
fi monitorizati in perioada de implementare. Măsurile stabilite sunt sinergice şi complementare, contribuie la obiectivele
transversale “mediu, climă şi inovare” asigurand totodata caracterul integrat si inovator al strategiei. Astfel, sunt finantate masuri
care, pe de o parte, combina solutii diverse ce raspund problematicii sau nevoilor identificate la nivelul comunitatii locale, si
care, pe de alta parte, valorifica resursele locale si sustin specificitatea locala raspunzand prioritatilor comunitatii locale. In
ordine ierarhica, la nivel de prioritati si masuri, situatia s-ar rezuma astfel: 1=P6; 2=P2; 3= P1; 4=P3, respectiv 1=M11/6B;
2=M3/2A; 3=M9/6A; 4= M4/2B; 5=M12/6B; 6=M10/6A; 7=M2/2A; ; 8=M5/2A; 9=M1/1A; 10=M8/3A.
Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție
Obiectivul de
Priotităţi de
Domenii de intervenţie →
dezvoltare
dezvoltare
rurală 1
rurală →
Favorizarea
P1:
1A) Incurajarea inovarii, cooperarii si a
competitivităţii Incurajarea
crearii unei baze de cunostinte in
agriculturii
transferului
zonele rurale
Obiective
de cunostinte
transversale
si a inovarii
Mediu, Climă,
in
Inovare
agricultura,
in silvicultura
si in zonele
rurale

Măsuri →

Indicatori de
rezultat

M1 Dezvoltarea resurselor
umane şi creşterea calităţii
forţei de muncă din sectorul
agricol ȋn teritoriul GAL
Calafat
M2 Promovarea cooperării
actorilor din sectoarele de
interes implicaţi ȋn
dezvoltarea durabilă a
teritoriului GAL Calafat

- Valoare cheltuieli
publice efectuate,
39.200 euro

- Valoare cheltuieli
publice efectuate,
100.000 euro

numar de
exploatatii agricole
care primesc sprijin
pentru participarea
la pietele locale si
la circuitele de

aprovizionare
scurte, 2;
numar de
exploatatii agricole
care primesc sprijin
pentru participarea
la grupuri/
organizatii de
producatori, 10;
P2: Creşterea
viabilitatii
exploatatiilor
si a
competitivita
tii tuturor
tipurilor de
agricultura in
toate
regiunile si
promovarea
tehnologiilor
inovatoare si
a gestionarii
durabile a
padurilor

P3:
Promovarea

2A) Imbunătăţirea performanţei
economice a tuturor exploatatiilor
agricole si facilitarea restructurarii si
modernizarii explotatiilor, in special in
vederea cresterii participarii pe piata,
precum si a diversificarii activitatilor
agricole
2B) Facilitarea intrarii in sectorul
agricol a unor fermieri calificati
corespunzator si, in special, a
reinnoirii generatiilor
2A) Imbunătăţirea performanţei
economice a tuturor exploatatiilor
agricole si facilitarea restructurarii si
modernizarii explotatiilor, in special in
vederea cresterii participarii pe piata,
precum si a diversificarii activitatilor
agricole
3A) Imbunatatirea competitivitatii
producatorilor primari printr-o mai

M3 Dezvoltarea sectorului
agricol şi pomicol prin
consolidarea şi creşterea
viabilităţii exploataţiilor

- Număr exploataţii
sprijinite/
beneficiari sprijiniţi,
minim 4

M4 Sprijinirea agricultorilor
tineri

- Număr exploataţii
sprijinite/
beneficiari sprijiniţi,
6
- Număr exploataţii
sprijinite/
beneficiari sprijiniţi,
3

M5 Sprijinirea fermelor mici

-

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 3
Obţinerea unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor şi
comunităţilor
rurale, inclusiv
crearea şi
menţinerea de
locuri de muncă
Obiective
transversale
Mediu, Climă,
Inovare

organizarii
lantului
alimentar,
inclusiv
procesarea si
comercializar
ea 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

buna integrare a acestora in lantul
agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al cresterii
valorii adaugate a produselor agricole,
al promovarii pe pietele locale si in
cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor si
organizatiilor de producatori si al
organozatiilor interprofesionale

M8 Sprijinirea aplicării
schemelor de calitate pentru
produsele agricole şi
agroalimentare din teritoriul
GAL Calafat

numar de
participanti minim
15

6A) Facilitarea diversificarii, a
infiintarii si a dezvoltarii de
intreprinderi mici, precum si crearea
de locuri de munca

M9 Incurajarea sectorului
non-agricol prin dezvoltarea
de activităţi economice la
nivelul teritoriului GAL
Calafat
M10 Sprijinirea creării de
activităţi economice
neagricole
M11 Sprijinirea investiţiilor
de utilitate publică şi a
serviciilor locale pentru
dezvoltarea economică şi
socială a teritoriului GAL
Calafat
M12 Infrastructura sociala
pentru comunităţile
marginalizate/ cu risc de
sărăcie/ excluziune socială,

- Număr de locuri de
muncă create, minim
5

6B) Incurajarea dezvoltarii locale in
zonele rurale

- Număr de locuri de
muncă create, minim
2
- Populaţie netă care
beneficiază de
infrastructură şi
servicii ȋmbunătăţite,
22.484 persoane
- Populaţie netă care
beneficiază de
infrastructură şi
servicii ȋmbunătăţite,

implicit minoritati etnic, din
teritoriul GAL Calafat

11.242 persoane

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție
Domenii de intervenţie
Indicator de monitorizare
1A
Valoare cheltuieli publice efectuate
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători
2 A, 2 B
Număr exploataţii sprijinite/ beneficiari sprijiniţi
3A

Numar de participanti
6A
6B

Număr de locuri de muncă create
Populaţie netă care beneficiază de infrastructură şi servicii ȋmbunătăţite

