
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor. Demonstrarea valorii adăugate. Caracterul integrat 

și inovator   

 

Sprijinul acordat prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării 

strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina 

cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: favorizarea competitivității 

agriculturii; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (Regulamentul (UE) nr. 1305/2013). 

De asemenea, Axa Leader are un caracter orizontal și presupune accesarea mai multor măsuri 

prevăzute în FEADR, în acest mod impactul acţiunilor implementate prin această abordare 

fiind foarte ridicat şi acoperind o arie largă de acţiuni şi beneficiari.  

Măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Dealurile 

Bohotinului” pentru îndeplinirea obiectivele și prioritățile prevăzute în reglementările 

comunitare sunt: 

 M 1 - Formare si informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol   care vine să 

contribuie la domeniul de intervenție 1C prin obiectivul acesteia, anume dobândirea de 

informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea şi gestionarea durabilă a 

terenurilor agricole, de către cei implicaţi în derularea acestui tip de activităţi. Creşterea 

calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi 

referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole vor duce la îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu. 

 M 2.1 - Modernizare ferme de semi-subzistență și M 2.2 - Modernizare exploatații 

agricole a căror contribuție la domeniul de intervenție 2A rezidă în obiectivul general 

urmărit, respectiv creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună 

a resurselor umane, a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a 

standardelor comunitare; 

 M 2.3 - Reînnoirea generației de fermieri vine să contribuie la domeniul de intervenție 

2B prin creșterea numărului de tineri care debutează activitate agricolă ca șefi de 

exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții. 

 M 3.1. - Înființarea de întreprinderi mici și M 3.2. - Diversificarea sau dezvoltarea de 

întreprinderi mici contribuie la domeniul de intervenție 6A prin obiectiv general, 

respectiv dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-

agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.  

 M 3.3 - Dezvoltarea locală în mediul rural, M 3.4 - Susținerea incluziunii sociale, M 

3.5 - Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural îți demonstrează contribuția la  

domeniul de intervenție 6B prin îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, 

asigurarea accesului la servicii de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din 

spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.  

 

Prin măsurilor propuse, detaliate în fișelor elaborate în cele ce urmează, se identifică 

îndeplinirea condițiilor prevăzute la criteriile de selecție CS 3.1., CS 3.2., CS 3.5., CS 4.1., 

CS 4.2., CS 4.4. și CS 4.5. 

 


