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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei  

Planul de finanțare al Asociației Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” 
este alcătuit din Componenta A, și Componenta B si Bonusare, calculat după următorul 
algoritm: 

Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 

• Populația GAL „Dealurile Bohotinului” este de 16.279 locuitori.
19,84 * 16.279 locuitori = 322.975,36 Euro

• Suprafața teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului” este de 250,29 km2.
985,37 * 250,29 km2 = 246.628,26 Euro
Valoarea totala Componentei A este de 569,603.62 Euro

Astfel, valoarea totală a componentei A și B + Bonusare, obținută prin corelarea 
rezultatelor din analiza SWOT cu analiza diagnostică și cu indicatorii de rezultat stabiliți, 
este ierarhizată conform priorităților abordate în funcție de necesitățile din teritoriul GAL 
„Dealurile Bohotinului”, astfel:  
 P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în

zonele rurale, Valoarea procentuală:  49.00% 52,35%
Contribuția publică nerambursabilă:  612.114 Euro 730.351,70 Euro
Măsurile:
 M 3.1 – Înființare de întreprinderi mici,
 M 3.3 - Dezvoltarea locala în mediul rural,
 M 3.4 - Susținerea incluziunii sociale,
 M 3.5 - Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural

 P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor, Valoarea procentuală:  29,24% 26.18%
Contribuția publică nerambursabilă:  365.261,89 Euro 365.216,87 euro
Măsurile:
 M 2.1 – Modernizare ferme de semi-subzistență,
 M 2.2 - Modernizare exploatațiilor agricole,
 M 2.3 - Reînnoirea generației de fermieri.

 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale, Valoarea procentuală: 1,76 % 1.47%
Contribuția publică nerambursabilă:  21.947,26 Euro 20.467,18 Euro
Măsura:
 M1 – Formare și informare pe tot parcursul vieții în domeniul agricol;

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20% 
reprezentând  249.830,78 Euro 279.020,17 euro. 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma 
procesului de evaluare și selecție este de 679.550,31 euro 

Valoarea bonusării din anul 2021 este de 145.947,00 euro 
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Valoarea totală a strategiei este: 1.395.100,92 euro. 


