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Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Lider Bistrița Năsăud 

reflectă prioritățile identificate în teritoriu, așa cum au fost ele trasate și în Analiza 

Diagnostic și Analiza SWOT, coroborat cu capacitatea actorilor locali de a dezvolta proiecte. 

Teritoriul GAL are o suprafață de 1073,68 km2 și o populație de 40.135 de locuitori, aceste 

cifre raportate la alocarea financiară a LEADER (985,37 €/km2, respectiv 19,84 €/locuitor) 

rezultă o alocare financiară de 1.853.580€. Din aceștia, 370.700€ (20% din sumă) sunt alocați 

ca și cheltuieli de funcționare și animare, respectându-se plafonul de maxim 20% din total.  

Din cele 2 priorități identificate ca fiind importante la nivel local, Prioritatea 6 este 

cea mai importantă, astfel că in urma alocarii fondurilor FEADR tranzitie are o alocare totala  

de  2.455.108,71 euro (78,53% din total)distribuiți după cum urmează:  

În cadrul acestei Priorități, Măsura cu cea mai mare alocare este M6.2, cea dedicată 

dezvoltării infrastructurii și serviciilor de bază din teritoriu. Analiza SWOT relevă ca puncte 

slabe lipsa infrastructurii locale din toate punctele de vedere, aspect ce devine cu atât mai 

grav prin prisma accesului dificil și din afara teritoriului. Datorită importanței acestei 

infrastructuri (de ea fiind influențată întreaga populație a teritoriului) și a costurilor ridicate 

de implementare a acestui gen de proiecte, acestei măsuri îi sunt alocați  1.120.467,81 

euro.  

Măsura 6.6 are o alocare financiară de  891,230.00 euro din fonduri FEADR, sprijinind 

9 proiecte focalizate pe investiții neagricole, menite să diversifice veniturile actorilor locali. 

Măsura 6.3 este următoarea ca alocare financiară, cu  97.760 euro alocați, deoarece 

unul din punctele forte al teritoriului este prezența unor obiective turistice valoroase pentru 

cultura locală. Mai mult însă, starea degradată și lipsa valorificării acestor obiective, 

coroborate cu imposibilitatea de intervenție asupra lor prin alte programe fac din această 

măsură una de importanță pentru SDL. Nu în ultimul rând, alocarea reflectă și un aspect 

strategic, deoarece restaurarea acestora are impact asupra turismului local. 

Măsura 6.4 este a patra ca importanță, datorită unor nevoi concrete identificate în 

rândul comunităților aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriu. Fiind nevoie 

de o abordare integrată, acestei măsuri îi sunt alocați  165.525 euro, si 130.512,10 euro 

fonduri Euri  

Măsura 6.5 are o alocare financiară de  38.555,39 euro, necesari datorită caracterului 

investițiilor din cadrul măsurii (infrastructură TIC). 

Măsura 6.1 are o alocare de 94.525 euro, fiind relevantă pentru dezvoltarea 

teritoriului datorită valorificării patrimoniului imaterial, aspect avantajos atât din punct de 

vedere economic (dezvoltarea turismului), cât și din punct de vedere al coeziunii sociale 

(localnicii având oportunitatea de a interacționa în cadrul evenimentelor promovate). 

Masura 6.7 are o alocare de 47.045,78 euro din fonduri FEADR, suma alocata pentru 

valorificarea potentialului turistic, cultural si economic al teritoriului prin dezvoltarea 

patrimoniului imaterial prin intermediul actiunilor de promovare clasice, cat si inovative 

care pot sa contribuie la cresterea potentialului turistic al teritoriului.  

Prioritatea 3 este a doua ca importanță, cu o alocare de  20.000 euro (0,64% din 

total) și vine să capitalizeze unul din punctele tari ale teritoriului, respectiv deschiderea 

față de asociere a actorilor locali, încercând în același timp să atenueze punctele slabe, 

prin creșterea valorii adăugate a bunurilor produse în teritoriu. Alocarea este limitată însă 

de numărul redus de potențiali solicitanți care să dețină capital și capacitate organizațională 

pentru a depune și implementa proiecte de acest gen. 

Astfel, Planul de finanțare al SDL GAL Lider Bistrița Năsăud reflectă nevoile 

teritoriului, cu alocări financiare stabilite în funcție de echilibrul dintre gravitatea 
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problemelor identificate, natura investițiilor necesare (și costul acestora) și capacitatea de 

gestionare financiară/ implementare de proiect a Solicitanților eligibili. 


