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Suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de 1.266.836 euro. 

Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală este constituit din Componenta A și 

Componenta B, iar modul de calcul este redat mai jos: 

 Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 

respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².  

Populația teritoriului CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de 31.468 locuitori. Valoarea 

aferentă populației acoperite de parteneriat, este de 624.325 euro (19,84 Euro x 31.468 = 

624.325 Euro); 

Suprafața teritoriului CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de 652,05 km², valoarea aferentă 

teritoriului fiind de 642.511 euro (985,37 Euro x 652,05 = 642.511 Euro);  

Astfel, valoarea totală a componentei A este de 1.266.836 Euro (624.325 + 642.511 = 

1.266.836 Euro). 

În urma analizei diagnostic, a analizei SWOT și a indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au 

definit prioritățile direct conectate cu necesitățile identificate pe întregul teritoriu al 

Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA, redate în cele ce urmează: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 15.000 euro. 

M1 „Transfer de cunoștințe în domeniul agriculturii” 

P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor - Contribuția publică nerambursabilă: 200.000 euro. 

M2.1. „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” 

M2.2. „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea 

generațiilor” 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 798.469 euro. 

M3.1. „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 

M3.2. „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA” 

M3.3. „Integrarea  minorităților locale” 

M3.4. „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU 

BURDEA” 

În ceea ce privește costurile de funcționare și de animare, pentru acestea se va aloca un 

procent de 20% din costurile publice totale, reprezentând 253.367 de Euro. 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma 

procesului de evaluare și selecție. 

 


