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1.Introducere
Evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Asociației
Grupul de Acțiune Locală Transcarpatica reprezintă un efort comun depus de echipa
de evaluatori, echipa GAL, membrii parteneriatului, printr-un proces participativ pentru
a înțelege aspectele relevante a perioadei de implementare a Strategiei între data
semnării contractului de finanțare aferent submăsurii 19.04 și 01.10.2018.
Scopul evaluării a fost de a analiza stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare
Locală 2016-2020 a Asociației Grupul de Acțiune Locală Transcarpatica prin
identificarea realizărilor și lacunelor în implementare și oferirea recomandărilor
corespunzătoare pentru a spori relevanța și eficacitatea acesteia.
Prezenta evaluare urmărește să ofere răspunsuri privind următoarele teme:
•

Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice prezente în teritoriu;

•

Măsura în care intervenția și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele;

•

Nivelul de eficiență cu care au fost utilizate resursele pentru obținerea
rezultatelor;

•

În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, independent de alți
factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte;

•

Șansele ca rezultatele obținute să fie menținute sau dezvoltate în viitor;

•

Impactul activităților de animare a teritoriului;

•

Valoarea adăugată LEADER în teritoriu.

Echipa de evaluare:
Procesul de evaluare a fost coordonat de managerul GAL, realizat de evaluatori
independenți externi, implicând Comitetul de coordonare a evaluării, membri ai echipei
executive GAL Transcarpatica, membri Consiliului Director și alte persoane care dețin
informații relevante pentru procesul de evaluare.

Responsabil de evaluare:
Nan Ioana Magdalena – Manager GAL/responsabil administrativ
Evaluatori independenți externi:
Istvan Szabo – evaluator acreditat și Solyom Zsuzsa – sociolog.
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Comitetului de coordonare a evaluării:
•

Ilie Florin-Achim, in calitate de expert tehnic GAL

•

Oana Anamaria, in calitate de expert tehnic GAL

•

Dragan Laurentiu-Gheorghe, in calitate de presedinte al Consiliului Director

Membri ai echipei executive GAL Transcarpatica:
•

Ilie Florin-Achim - Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor
/Expert tehnic

•

Oana Anamaria - Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor
/Expert tehnic

•

Calburean Mara - Responsabil cu animarea teritoriului/Secretar

Perioada de referință a evaluării privind implementarea SDL 2016-2020 - GAL
Transcarpatica este 28.11.2016 – 01.10.2018.
Perioada realizării raportului intermediar de evaluare: ianuarie – februarie 2019

2. Rezumat
Implementarea SDL 2014-2020 pentru GAL Transcarpatica este sub egida cuvântului
atipic. SDL-ul s-a realizat ca un răspuns la nevoile atipice, ale unei zone montane
atipice (zona Bran-Moeciu-Fundata) prin măsuri de finanțare atipice. Perioada de
referință pentru procesul de evaluare intermediară este marcată prin identificarea
procedurilor optime pentru implementarea măsurilor de finanțare. Această căutare și
identificare de scenarii posibile au un efect pozitiv asupra capitalului social și asupra
guvernanței la nivelul GAL Transcarpatica, oferind un cadru de colaborare reală pentru
toți factorii implicați în implementarea SDL.
Câteva cifre legate de SDL:
-

Aproape 70% din bugetul SDL este alocat ariei de intervenție 6B.

-

Scăderea bugetului alocat implementării SDL față de perioada de planificare
financiară precedentă este aproape de 50%.

-

Dacă în primul ciclu de implementare a SDL prioritar era dezvoltarea
infrastructurii locale, în perioada de programare 2014-2020 și-a propus
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dezvoltarea de servicii pentru populația rurală, fără a finanța în mod masiv
proiectele de infrastructură locală.
-

Creșterea capitalului social prin implicarea celor 13 membrii din parteneriat
pentru luarea deciziilor privind implementarea SDL

3. Contextul evaluării
3.1. Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020
Strategia este implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locala Transcarpatica pe
baza contractului de finanțare nr.C19401187011670815059/28.11.2016 din data de
28.11.2016.
Perioada de referință pentru evaluarea intermediară a implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală 2016-2020 al GAL Transcarpatica este între 28.11.2016 și
01.10.2018.

3.2. Descrierea GAL-ului
Grupul de Acțiune Locală Transcarpatica s-a format în anul 2013 ca răspuns la
necesitățile unei zone cu potențial de dezvoltare important, însă nepus până atunci în
valoare într-o formă unitară.
Parteneriatul care a elaborat prezenta Strategie de Dezvoltare Locală este alcătuit din
3 autorități publice locale, 8 reprezentanți ai mediului privat și 2 reprezentanți ai
societății civile.
Partenerii Grupului de Acțiune Locală Transcarpatica au pornit în demersul de
elaborare a strategiei pentru perioada 2014-2020 de la ideea că, pentru generarea
unei dezvoltări locale durabile și o bună utilizare a resurselor existente, este esențială
participarea activă a populației și instituțiilor locale în acest demers.
Astfel, populația și actorii locali au fost invitații să își exprime ideile și să participe la
dezvoltarea acestuia prin formularea perspectivelor, așteptărilor și proiecțiilor prin:
➢

implicarea populației pentru a obține încrederea acestora în modul de
planificare a teritoriului;

➢

apariția și promovarea ideilor inovative prin intermediul „animării teritoriului";
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atingerea unui consens între diferiții actori locali pentru a evita și minimiza

➢

conflictele și a obține o bună gestionare a relațiilor în interiorul teritoriului;
delegarea actorilor locali în luarea de decizii pentru a-i face pe aceștia să fie

➢

responsabili de dezvoltarea propriei zone.
Parteneriatul este alcătuit din:
-

3 autorități publice locale: Comuna Bran, Comuna Moieciu, Comuna Fundata

-

8 reprezentanți ai mediului privat
o S.C. Megacon S.R.L.,
o S.C. Touring CCO S.R.L.,
o Intreprindere Individuala Cojocea Dana Elena,
o S.C. LI & LI ECOCLEAN S.R.L.,
o S.C. LACRIS COMPANY S.R.L.,
o S.C. A.G.M. STRADAL S.R.L.,
o HERMENEANU ALINA IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
o S.C. CAFOS S.R.L.

-

2 reprezentanți ai societății civile
o Asociația Bran-Moieciu-Fundata și Composesoratul de Pădure BranPoarta

Componența parteneriatului
GAL Transcarpatica
2
3

8
UAT

Mediul privat
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3.3 Prezentarea teritoriului
Parteneriatul acoperă teritoriul comunelor Bran, Moieciu și Fundata, zone care au
beneficiat de finanțare LEADER-PNDR în perioada 2007-2013.

Numele localităţii
Județ
Comuna Oraș
Brasov Bran
Brasov Moieciu
Brasov Fundata
Total
Total general
% locuitori oraşe din
total locuitori (≤25%)
Densitatea

Nr. locuitori
nr.loc./comună nr.loc./oraș
5181
4892
852
10925
0
10925
0
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km2/comună km2/oraș
67.9
94.9
36.8
199.6
0
199.6
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3.4 Obiective, priorități, măsuri în SDL GAL Transcarpatica
Strategia de Dezvoltare Locală al GAL Transcarpatica a formulat următoarele aspecte
programatice:
Viziunea de dezvoltare a teritoriului este: “Zona LEADER formată din comunele Bran,
Moieciu, Fundata - un teritoriu cu tradiții, agricultură și un mediu economic revitalizate,
care oferă condiții bune de viața locuitorilor săi și turiștilor!”
Obiectivele la care se face referire sunt următoarele:
Obiectivul 1. Favorizarea competitivității agriculturii, având ca prioritate principală P3
Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Obiectivul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea
schimbărilor climatice, având ca prioritate principală P4 Refacerea, conservarea și
consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură.
Obiectivul 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă, având ca
prioritate principală P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.
Toate aceste priorități au ca și obiectiv transversal – inovarea, mediul și clima.
Corelarea priorităților cu direcțiile de intervenție și cu măsurile de finanțare
Prioritatea 3 “Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor
în agricultură”, DI 3A “Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai
bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele
locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de
producători și al organizațiilor interprofesionale”, proiectele identificate/propuse în
cadrul strategiei sunt încadrate în următoarele măsuri:
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-

“Cooperare în vederea înființării de forme asociative, grupuri operaționale
pentru diversificarea activităților rurale”

-

“Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe locale”

Pentru Prioritatea 4 “Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt
legate de agricultură și silvicultură”, DI 4A “Refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare
valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene”, proiectul identificat /propus
în cadrul strategiei a fost încadrat în măsura:
-

“Sprijin pentru investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii de mediu a
ecosistemelor forestiere – refacerea și îmbunătățirea fondului forestier”.

Pentru Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale”, DI 6B “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” tipul
de proiecte identificate/ propuse în cadrul strategiei sunt încadrate în următoarele
măsuri:
-

“Crearea infrastructurii pentru servicii suport adresate populației, firmelor și
societății civile-centru multifuncțional”

-

“Dezvoltarea satelor din teritoriul Gal Transcarpatica”

-

“Crearea unei rețele de asistenta sociala și medicala pentru populația din
teritoriul GAL Transcarpatica”,

-

“Investiții realizate în vederea păstrării și promovării culturii în teritoriul GAL,
prin organizare de evenimente”

-

“Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în infrastructura de
agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistica la scara mica–
creare pista de biciclete”
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Codificarea măsurilor s-a făcut raportat la domeniile de intervenție principale cărora
le corespund:
Codul măsurii
Titlu
M1/M16/Subm.16.4.1/3A Cooperare în vederea înființării de forme asociative,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților
rurale
M2/M16/Subm.16.4.2/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și
dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe
locale
M3/M7/Subm.7.4/6B
Crearea infrastructurii pentru servicii suport adresate
populației, firmelor și societății civile
M4/M7/Subm.7.2.1/6B
Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica
M5/M7/Subm.7.2.2/6B
Crearea unei rețele de asistență socială și medicală
pentru populația din teritoriul GAL Transcarpatica
M6/M7/Subm.7.2.3/6B
Investiții realizate în vederea păstrării și promovării
culturii în teritoriul GAL, prin organizarea de
evenimente
M7/M7/Subm.7.5/6B
Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții
în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și
în infrastructura turistică la scară mică–creare pistă de
biciclete”
M8/M8/Subm.8.5/4A
Sprijin pentru investiții în ameliorarea rezilienței și a
valorii de mediu a ecosistemelor forestiere-refacerea și
îmbunătățirea fondului forestier
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Indicatori de rezultat:
Măsuri de finanțare

Indicatori de rezultat - Strategie inițială

M1/M16/Subm.16.4.1/3A DI 3A – 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 - 1
DI 1A - Total cheltuială publică realizată – 20.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 1
M2/M16/
DI 3A - Numărul de exploatații agricole care primesc
Subm.16.4.2/3A
sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de producători piețele
locale - 1
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 3
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 50.000
M8/M8/Subm.8.5/4A
DI 4A - Suprafața totală împădurită (ha) - 1
DI 1A – Cheltuieli publice totale – 30.000
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 0
M3/M7/Subm.7.4/6B
DI 6B - Populația netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 90
DI 1A - Total cheltuială publică realizată – 25.746 euro
DI 6A – Numărul de locuri de munca nou create - 1
M4/M7/Subm.7.2.1/6B DI 6B - Populatia neta care beneficiază de servicii
îmbunătățite – 3.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 90.000 euro
M5/M7/ Subm.7.2.2/6B DI 6B - Populația netă care beneficiază de servicii
îmbunătățite - 30
DI de interventie 1A - Cheltuieli publice totale – 20.000
euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 2
M6/M7/Subm.7.2.3/6B DI 6B - Numărul participanților la evenimente/Populație
netă care beneficiază de investiția realizată – 1.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 50.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de munca nou create - 2
M7/M7/Subm.7.5/6B
DI 6B - Populația neta care beneficiază de servicii
îmbunătățite – 3.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 45.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 2
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Indicatori de monitorizare:
DI
3A

Indicator de monitorizare
Nr. de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la piețe
locale și circuite de aprovizionare scurte, la grupuri/organizații de
producătorii
Cheltuieli publice totale (euro);
Locuri de munca create – 4.

4A

Suprafața totală forestieră (ha);
Cheltuieli publice totale (euro).

6B

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură;
Cheltuieli publice totale (euro);
Locuri de muncă create - 7.

3.5 Alocarea financiară a strategiei
Alocarea financiară pentru implementarea SDL 2014-2020 este în valoare totală
(componenta A + componenta B) de 1.092.982 euro, din care 20% reprezintă
Cheltuieli de funcționare și animare iar 874.386 euro pentru implementarea măsurilor
de finanțare.
Ponderea alocării financiare pe priorități este următoarea:

Ponderea alocării financiare pe
priorități
55.81%

16.93%
7.26%
Prioritatea 3
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Alocarea financiară pentru intervenția 6B are o pondere de 69.76% conform Strategiei
inițiale.

Alocări financiare pe Măsuri
M7/M7/SUBM.7.5/6B

118955

M6/M7/SUBM.SUBM.7.2.3/ 6B

132185

M5/M7/ SUBM.7.2.2 /6B

52882

M4/M7/SUBM.7.2.1/6B

237911

M3/M7/SUBM.7.4/6B

68071

M8/M8/SUBM.8.5/4A

79334

M2/M16/ SUBM.16.4. 2/3A

132179

M1/M16/SUBM.16.4./1/3A

52869
0

50000

100000

150000

200000

250000

Ponderea alocărilor pe măsuri:

% Alocare măsuri
M7/M7/SUBM.7.5/6B

10.88

M6/M7/SUBM.7.2.3/ 6B

12.09

M5/M7/ SUBM.7.2.2 /6B

4.84

M4/M7/SUBM.7.2.1/6B

21.77

M3/M7/SUBM.7.4/6B

6.23

M8/M8/SUBM.8.5/4A

7.26

M2/M16/ SUBM.16.4. 2/3A

12.09

M1/M16/SUBM.16.4./1/3A

4.84
0.00
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4. Scopul evaluării
Asociația Grupul de Acțiune Locală Transcarpatica a realizat evaluarea intermediară
a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 cu scopul de a identifica, cuantifica
și demonstra obiectivele atinse, rezultatele obținute şi eventualele schimbări generate,
explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.
Procesul de evaluare participativă a fost realizat pentru:
•

a avea o imagine per ansamblu asupra perioadei evaluate;

•

a introduce măsuri corective dacă este cazul;

•

a îmbunătăți implementarea strategiei actuale;

•

a identifica lecțiile învățate pentru echipa de implementare a SDL;

•

a identifica lecțiile învățate în vederea realizării strategiilor viitoare;

•

a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și
dovezi, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele şi ce
rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea parțială a SDL pentru
perioada de referință;

•

a înțelege ce și cum funcționează, sau de ce nu funcționează (factorii
şi mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la
identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie
(pentru

a

îmbunătăți

eficacitatea,

eficiența,

relevanța,

impactul,

sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea
modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.
Având în vedere că la momentul evaluării intermediare a SDL pentru perioada de
referință nu există contracte de finanțare semnate în procesul de evaluare participativă
s-a pus un accent pe următoarele aspecte:
•

Măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă
relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale
teritoriului.

•

Coerența logicii de intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală.

•

Probabilitatea atingerii obiectivelor strategiei în viitor, având în vedere
progresul înregistrat până la data evaluării.
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•

Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor.

•

Măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării
proiectelor.

•

Beneficiile obținute datorită metodei LEADER.

•

Factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau
negativ) implementarea strategiei.

•

Lecții învățate, care pot fi utilizate în pregătirea

viitoarei perioade de

programare.
•

Măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale.
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5. Metodologia evaluării
5.1.

Mecanisme de monitorizare, evaluare și control conform SDL GAL
Transcarpatica 2014-2020

Strategia descrie în mod specific modalitatea de monitorizare și control al SDL, iar
evaluarea intermediară ține cont de aceste specificații din Strategie.
În acest fel dispozitivul de gestionare, monitorizare, evaluare si control implementat
de GAL presupune:
•

Luarea operativă a deciziilor asupra implementării.

•

Efectuarea zilnică a gestionării GAL.

•

Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor.

•

Facilitarea coordonării între activitățile compartimentelor GAL.

•

Monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și rezultatele
implementării SDL.

•

Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către Adunarea
Generala si Consiliul Director.

Monitorizarea prevede vizualizarea modului în care are loc gestionarea financiară a
implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică și
structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate.
Monitorizarea implementării SDL are în vedere:
-

Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor
specifice ale strategiei;

-

Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri și monitorizarea calității

implementării proiectelor finanțate;
-

Examinarea rezultatelor obținute;

-

Elaborarea recomandărilor si propunerilor in vederea îmbunătățirii impactului.

Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL. Evaluarea
SDL se realizează cu scopul de a îmbunătăți calitatea implementării sale prin analiza
eficienței, adică a celei mai bune relații dintre resursele angajate și rezultatele atinse,
și a eficacității programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.
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Procesul de evaluare a SDL GAL Transcarpatica se va derula astfel:
− Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea strategiei și a
avut drept scop culegerea de informații;
− Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de
implementare și are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea
precum și îmbunătățirea implementării;
− Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a strategiei.
Evaluarea intermediară respectă informațiile oferite prin Ghidului privind evaluarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală și metodologia pentru această evaluare
intermediară este influențată de lipsa contractelor de finanțare semnate în perioada
de referință.

5.2 Metodologia evaluării intermediare
Metodologia și tematica evaluării SDL se bazează pe recomandările Ghidului
Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală cât și
pe procedurile de monitorizare, evaluare și control descrise în SDL.
Metodologia este construită pe cele cinci teme, care ating aspectele relevante ale
evaluării împreună cu întrebările aferente fiecărei teme.
Tema I: Logica de intervenție a strategiei
Aspecte cheie: Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din
teritoriu; Coerența internă și cu politicile de referință relevante.
Metode de evaluare: interviu structurat, focus grup, matricea logică, analiza de birou,
analiza datelor administrative, studiul documentelor.
Tema II: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute
de strategie
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Aspecte cheie: Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și
a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală; Contribuția operațiunilor
finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat , distinct de alți
factori externi strategiei; Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor
finanțate.
Metode de evaluare: interviu structurat, focus grup, matricea logică, chestionar,
analiza de birou, analiza datelor administrative, studiul documentelor.
Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
Aspecte cheie: capital social, guvernanța locală, îmbunătățirea calității vieții. Percepția
actorilor locali privind aspectele legate de îmbunătățirea calității vieții.
Metode de evaluare: interviu, întâlniri de lucru, analiza datelor administrative, studiul
documentelor.
Tema IV: Factorii de succes și de insucces
Aspecte cheie: Influența factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin
implementarea SDL.
Metode de evaluare: întâlnire de lucru, interviu structurat, analiza datelor
administrative, studiul documentelor, focus grup, chestionar online.
Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
Aspecte cheie: în ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?
Metode de evaluare: analiza datelor administrative, chestionar online.
Întrebarea de evaluare: Care este eficacitatea gestionării resurselor umane și
financiare/tehnice?
Rezultatele evaluării urmând a fi concluzionat prin matricea evaluării de mai jos prin
care se poate vedea în mod structurat și coerent stadiul implementării SDL.
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Matricea evaluării intermediare
Tematică

Logica
intervenției
Strategiei de
Dezvoltare
Locală
Contribuția
operațiunilor
realizate
la
atingerea
obiectivelor
prevăzute de
strategie

Valoarea
adăugată
datorată
metodei
LEADER

Factorii
de
succes şi de
insucces

Contribuția
SDL la aria de
intervenție
6B

Întrebare
În ce măsură logica de intervenție
a strategiei de dezvoltare locală
este încă relevantă față de nevoile
socio-economice și potențialul de
dezvoltare ale teritoriului?
Cât de coerentă este logica
intervenției care stă la baza
strategiei de dezvoltare locală?
În ce măsură au fost atinse
obiectivele strategiei sau
Care este probabilitatea atingerii
acestor obiective în viitor, având în
vedere progresul înregistrat până
la data evaluării?
Percepția actorilor locali privind
gradul
de
îmbunătățire
a
capitalului social datorită aplicării
metodei LEADER
Percepția actorilor locali privind
rezultate ale SDL mai bune
datorită aplicării metodei LEADER
Percepția actorilor locali privind
gradul
de
îmbunătățire
a
guvernanței la nivel local datorită
aplicării metodei LEADER
Care sunt factorii interni și externi
care au influențat sau influențează
(pozitiv
sau
negativ)
implementarea
strategiei
și
rezultatele obținute? Ce măsuri au
fost adoptate până la data
evaluării și cu ce efecte? Ce
măsuri sunt încă necesare?
În ce măsură a sprijinit SDL
dezvoltarea locală în zonele
rurale?
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Puțin
relevantă

Evaluare
Relevantă

Foarte
relevantă

Puțin
coerentă

Coerentă

Foarte
coerentă

În mică
măsură
Redusă

În măsură
medie
Medie

În mare
măsură
Ridicată

Nu am
remarcat o
îmbunătățire

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

Nu am
remarcat o
îmbunătățire
Nu am
remarcat o
îmbunătățire

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

În mică
măsură

În măsură
medie

În mare
măsură
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5.2 Instrumentele utilizate în procesul de evaluare intermediară a SDL 20142020
Metodele și instrumentele utilizate au scopul de a oferi informații și date relevante
pentru temele de analiză propuse.
Etapele procesului de evaluare intermediară:
Etapa 1
În prima etapă a fost realizată analiza de documente, pe baza unui formular de analiză,
cu scopul de:
-

a observa gradul de atingere al obiectivelor la nivel de măsură, eficiența și
eficacitatea utilizării resurselor;

-

a realiza o analiză SWOT privind implementării SDL 2014-2020.

Etapa 2
În etapa doi a fost implementat un sondaj de opinie (prin chestionar online) adresat
membrilor GAL pentru a afla:
-

Gradul de mulțumire față de serviciile oferite de GAL;

-

Gradul de informare raportat la stadiul implementării;

-

Propunerile de îmbunătățire;

-

Păreri legate de funcționare GAL;

-

Realizări și neajunsuri ale programului;

-

Beneficiile obținute;

-

Recomandări din partea respondenților.

Etapa 3
În această etapă s-au realizat interviuri semi structurate cu membrii GAL cu scopul de:
-

a obține date cu privire la imaginea GAL în teritoriu;

-

a înțelege facilitățile și greutățile întâmpinate în accesarea fondurilor ;

-

afla gradul de mulțumire față de comunicare/proceduri de lucru.

Etapa 4
În cadrul unei discuții de tip focus grup/întâlnire de lucru cu echipa executivă GAL se
va realiza o analiza SWOT cu scopul de a crea o imagine în ansamblu asupra
implementării SDL raportat la perioada de referință 2016-2018.
S-a discutat despre stadiul implementării măsurilor:

Erudis Consulting

20

➢ puncte tari și puncte slabe; realizări și neajunsuri privind abordarea LEADER;
➢ realizări la nivel de logica intervenției,
➢ eficacitatea stadiului de implementare;
➢ impactul și sustenabilitatea activităților/rezultatelor obținute în ultimii 2 ani.
Analiza SWOT s-a realizat pe următoarele domenii:
-

Management

-

Resurse financiare

-

Resurse umane

-

Rezultate obținute

-

Animare

Tabelul de mai jos prezintă succint metodologia de evaluare, instrumentele utilizate,
teme de analiză,

sursa

datelor

și observații. Ghidul de interviu, chestionarul

reprezintă instrumentul prin care au fost operaționalizate aceste teme de interes
pentru evaluarea intermediară.
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Etapele

Metodă

evaluării
Etapa 1

Analiza
documente

Sondaj de
Etapa 2

opinie

Teme de analiză

Instrumen

Tip

t de lucru

date

Formular de
analiză

secund

Chestionar
online
pentru
membrii
GAL

Date

are

primar
e

Chestionar
online
pentru
Beneficiarii
GAL

Etapa 3

Interviuri
individuale

Ghid de
interviu

Date
primar
e

Etapa 4

Întâlnire de
lucru

Analiza
SWOT

Date
primar
e

și

secund
are
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Scopul

S-au analizat temele
de cercetare pe baza
documentelor de lucru
existente la nivelul
GAL-ului:
Rapoarte de activitate
Procese
verbale ale
întâlnirilor
Rapoarte financiare
Sondajul de opinie a
fost realizat în
rândul membrilor GAL,
urmărind următoarele
tematici:
- Grad de mulțumire
față de imagine
- Grad de informare față
de stadiu implementare
- Propuneri de
îmbunătățire
funcționare GAL
- Realizări și neajunsuri
ale programului
- Beneficii obținute
- Recomandări

Gradul de
atingere al
obiectivelor
la nivel de
măsuri
Eficiența utilizării
resurselor
Eficacitatea utilizării
resurselor

- Grad de mulțumire
față de imagine
- Grad de informare față
de stadiu implementare
- Propuneri de
îmbunătățire
funcționare GAL
- Realizări și neajunsuri
ale programului
- Beneficii obținute
- Recomandări

S-a realizat
interviu cu:
Manager
GAL

Stadiul implementării
măsurilor – puncte tari
și puncte slabe;

Întâlnire cu
echipa
Executivă
GAL

13
chestionare
completate
de membrii
GAL

Interviu
membru CD

Realizări și neajunsuri
privind abordarea
LEADER;
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Constrângeri:
Etapele
evaluării
Etapa 1

Metodă
Analiza documente

Sondaj de opinie
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Interviuri individuale
Întâlnire de lucru

Erudis Consulting

Constrângeri și măsuri de corecție
Nefiind proiecte finalizate nu s-a putut urmări impactul și
indicatorii de rezultat. Ca măsură de corecție adoptată sa optat pentru recomandarea Ghidului privind evaluarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală, și anume
analiza în detaliu a stadiului de implementare al
măsurilor.
Nu este cazul. S-a folosit o platformă online pentru a
asigura accesul tuturor persoanelor vizate pentru
completarea chestionarului.
Nu este cazul
Nu este cazul.
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6. Concluzii ale procesului de evaluare intermediară
6.1 Concluzii generale
Informații oferite de membrii echipei executive GAL, care au realizat o analiză SWOT
pe următoarele subiecte:
➢ Management
➢ Resurse financiare
➢ Resurse umane
➢ Rezultate obținute
➢ Animare
Management
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Departament tehnic profesionist
Nu este cazul.
Comunicare eficientă cu CD și
membrii GAL
Modalitate de luare a deciziei pe baza
Hotărârilor AGA și nu numai pe decizii
CD
Număr mic de membrii.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Participarea la programe de cooperare Presiune din sfera privată pentru
internațională destinate dezvoltării
experți și management
domeniului
Existența fondurilor europene
destinate dezvoltării instituționale

Resurse financiare
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Proiectul are alocat de la început un Recuperarea avansului din cererile
anumit buget, putând previziona astfel de plată curente.
cheltuielile.
Avansul solicitat pentru derularea
activităților.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Alte surse de finanțare pentru GALRestrângerile si limitările bugetare
uri, de exp. POCU.
corelate cu suprafață GAL-ului.
Resurse umane
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
4 persoane angajate cu min.4 ore/zi. Posibilități reduse de motivare
Calificarea înaltă a angajaților,
financiară a personalului și de
existenta resurselor umane capabile
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de performanță – pregătirea
profesională, în general adecvată a
personalului;

atragere a personalului cu pregătire
corespunzătoare.

OPORTUNITĂȚI
Creșterea semnificativă a importanței
domeniului managementului
resurselor

AMENINȚĂRI
Fluctuația personalului - concedii
maternale și schimbări de loc de
muncă

Rezultate obținute
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
SDL axat pe măsuri atipice conform Strategia GAL-ului Transcarpatica
nevoilor din teritoriu și abordării
este atipică, nu sunt incluse măsuri
LEADER.
care se regăsesc în PNDR 20142018, fiind foarte greu de
implementat.
Întârzieri în contractare.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Atingerea rezultatelor într-un timp
Întârzieri în contractare.
mai scurt, mobilizare mai mare atât
la potențiali beneficiari cât și la GAL
Animare
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Teritoriul este omogen, este redus
Activitățile de animare nu au fost
ca și dimensiune, putând realiza
continue pentru că în 2018 a trebuit
astfel animarea mult mai ușor.
modificat SDL-ul de 3 ori.
Relație bună cu membrii GAL
Suport în organizarea de activități
de animare.
Au fost organizate 8 evenimente de
animare cu un număr mediu de 10
participanți
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Teritoriu restrâns la 3 comune:
Limitări bugetare privind măsurile de
Bran, Fundata, Moieciu.
finanțare.
Observațiile generale cu privire la implementarea SDL pot fi concluzionate după
cum urmează:

Erudis Consulting

25

1. Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă la momentul evaluării
intermediare față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului;
2. Strategia de Dezvoltare Locală conține măsuri de finanțare ATIPICE, care nu au
corespondență în măsurile de finanțare PNDR-ului național, acest aspect creează provocări
și întârzieri în implementarea Strategiei
3. Au fost organizate și lansate un număr de 6 sesiuni de depunere de proiecte în care au
fost depuse 6 cereri de finanțare, din care 1 a fost aprobat spre finanțare de către AFIR;
4. Măsurile, procedurile și activitățile de sprijin sunt definite optim și sunt suficiente pentru a
genera rezultatele așteptate;
5. SDL a fost revizuită de trei ori din care de 2 ori – modificări complexe și 1 modificare
simplă fără a modifica logica intervenției;
6. Activitatea de animare și instruire decurge conform graficului de activități planificat, fără
abateri majore.

6.2 Temele principale
I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală
În urma analizei documentelor, a datelor secundare și a datelor primare strânse prin
analiza de birou, analiza documentelor, întâlnire de lucru, analiza SWOT – se poate
menționa faptul că nevoile identificate în procesul de realizare a Strategiei de
Dezvoltare Locală - GAL Transcarpatica sunt relevante și în momentul evaluării
intermediare. Teritoriul GAL Transcarpatica este una atipică, fiind alcătuită din trei
comune din zonă montantă (Bran, Moeciu, Fundata) și este cunoscută ca și zonă de
interes pentru turism și din acest punct de vedere atât strategia, cât și măsurile de
finanțare elaborate sunt atipice.
Prioritățile pe baza cărora a fost construită Strategia oferă un context real de
dezvoltare:
1. Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale”.
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2. Prioritatea 3 “Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de
prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură”.
3. Prioritatea 4 “Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de
agricultură și silvicultură”.

Modificarea SDL 2014-2020 – GAL TRANSCARPATICA
În perioada de referință a evaluării intermediare 28.11.2016 Asociația Transcarpatica a întreprins următoarele modificări:
Tip modificare
Modificare complexă conform pct. 2
Modificare simplă conform pct.1
Modificare complexă conform pct. 2

Data
27.02.2018/ aprobat în
13.04.2018
20.06.2018/ aprobat în
27.06.2018
Inițiat în data de
27.09.2018 aprobat
după 01.10.2018

01.10.2018 GAL

Subiectul modificării
Modificare măsuri de
finanțare
Modificare Anexa 8
Modificare măsuri de
finanțare

Detaliere modificări:
Realizarea SDL 2014-2020 GAL Transcarpatica și-a propus finanțarea de proiecte
atipice, care sunt corelate cu nevoile teritoriului, care la rândul lui este atipic și necesită
o abordare specifică.
Diferența dintre măsurile asumate prin SDL 2014-2020 de GAL Transcarpatica și
măsurile PNDR, lipsa de proceduri de evaluare pentru proiecte atipice a necesitat
modificarea acestor măsuri de finanțare.
Modificare solicitată
Modificare complexă
Modificarea M1 M1/M16/Subm.16.4.1/3A
“Cooperare in vederea infiintarii de
forme asociative, grupuri
operationale pentru diversificarea
activitatilor rurale”, conform pct. 2,
litera b
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Descrierea modificării
Încadrarea Măsurii 1 M1/M16/Subm.16.4.1/3A a fost schimbata
de la art.35 alineatul 2 la alineatul 1 si la alte
încadrări in conformitate cu art. 4 si 5 pentru
o incadrare corecta a actiunilor finantate.
S-au efectuat de asemenea corectii tehnice
care nu afecteaza implementarea SDL-ului.
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Modificarea M2 M2/M16/Subm.16.4.2/3A “Sprijin
pentru cooperarea orizontala si
verticala intre actorii din lantul de
aprovizionare in vederea stabilirii si
dezvoltarii de lanturi scurte de
aprovizionare si de piete locale”,
conform pct. 2, litera b
Modificarea M3 M3/M7/Subm.7.4/6B “Crearea
infrastructurii pentru servicii suport
adresate populatiei,firmelor si
societatii civile
- Centru Multifunctional”, conform
pct. 2, litera b

Modificarea M5 M5/M7/Subm.7.2.1/6B “Crearea
unei retele de asistenta sociala si
medicala pentru populația din
teritoriul GAL Transcarpatica”,
conform pct. 2, litera b
Modificarea Cap.IV “Obiective,
prioritati si domenii de interventie”,
conform pct. 2, litera b
Modificarea Anexa 4 - Planul de
finanțare al Asociatiei Grupul de
Actiune Locala Transcarpatica
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S-au efectuat corectii tehnice care nu
afectează implementarea SDL-ului.

Incadrarea masurii M3 - M3/M7/Subm.7.4/6B
pe articolul 20 litera d a fost incorecta,
facandu-o greoi sau imposibil de
implementat prin faptul ca potentialii aplicanti
(autoritati publice, ONG-uri etc ) au o mare
inertie in a implementa astfel de servicii
pentru populatie. Reincadrarea sa pe
articolul 19 alineatul 1a, punctul ii o face mult
mai atractiva si rapid de implementat. S-a
avut in vedere oportunitatea oferirii serviciilor
preconizate prin masura intr-un termen cat
mai scurt de la lansarea sesiunilor de
proiecte. Modificarea a generat mai multe
schimbari de forma, nealterand insa
continutul si scopul masurii, (asa cum au
reiesit din analiza SWOT). Celelalte
modificari sunt corectii tehnice.
S-au efectuat corectii tehnice care nu
afecteaza implementarea SDL-ului. La
obiective s-a adaugat pct. b) din alineatul 1.
Art.20, omis din gresala la redactrea SDL.

Modificările din acest capitol sunt generate
implicit de modificarile prezentate anterior.
Planul de finantare al strategiei a suferit
modificari din urmatoarele motive:
- Incadrarea gresita a masurii M3 M3/M7/Subm.7.4/6B pe articolul 20 litera d,
ca urmare modificandu-se codificarea
masurii.
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Modificare simplă
Modificare Anexa 8 Atribuții
corespunzătoare fiecărei funcții din
cadrul echipei de implementare
SDL, respectiv Fișa Postului
Animator Comunitar, având și
atribuții de Secretar, conform pct.
1, litera d

Modificarea fișei de post Animator Comunitar
având și atribuții de Secretar survine în urma
demisei persoanei care ocupa această
funcție. Ne aflăm în imposibilitatea de a găsi
o persoană care să ocupe locul vacant și
care să întrunească cerințele din actuala fișă
a postului. Având în vedere că postul de
animator comunitar este vacant începând cu
data de 1 iunie 2018 trebuie să ocupăm
această poziție până la data de 30 iunie
2018, pentru a respectă normele în vigoare.
Această modificare nu afectează
implementarea SDL-ului.

Modificare indicatori de monitorizare:
DI

Indicator de monitorizare

3A

Nr. de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la piețe locale și
circuite de aprovizionare scurte, la grupuri/organizații de producătorii
Cheltuieli publice totale (euro);
Locuri de muncă create – 4.

4A

Suprafața totală forestieră (ha);
Cheltuieli publice totale (euro).
Locuri de muncă create – 1;

6A

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură;
Cheltuieli publice totale (euro).
6B

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură;
Cheltuieli publice totale (euro);
Locuri de muncă create - 6.
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Măsuri de finanțare

Indicatori de monitorizare - Strategie modificată

M1/M16/Subm.16.4./1/3A

DI 3A – 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 - 1
DI 1A - Total cheltuială publică realizată – 20.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 1
DI 3A - 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/organizatii de producători piețele locale - 1
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 3
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 50.000
DI 4A - Suprafața totală împădurită (ha) - 1
DI 1A – Cheltuieli publice totale – 30.000
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 0

M2/M16/ Subm.16.4.
2/3A

M8/M8/Subm.8.5/4A

M3/M6/ Subm.6.2/6A

M4/M7/Subm.7.2.1/6B

M5/M7/ Subm.7.2.2 /6B

DI 6B - Populația netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 90
DI 1A - Total cheltuială publică realizată – 25.746 euro
DI 6A – Numărul de locuri de muncă nou create - 1
DI 6B - Populația netă care beneficiază de servicii
imbunătățite – 3.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 90.000 euro
DI 6B - Populația netă care beneficiază de servicii
îmbunătățite - 30
DI de interventie 1A - Cheltuieli publice totale – 20.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 2

M6/M7/Subm.7.6/ 6B

DI 6B - Numărul participanților la evenimente/Populație netă
care beneficiază de investiția realizată – 1.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 50.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create - 2

M7/M7/Subm.7.5/6B

DI 6B - Populația netă care beneficiază de servicii
îmbunătățite – 3.000
DI 1A - Cheltuieli publice totale – 45.000 euro
DI 6A - Număr de locuri de muncă nou create 2
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Modificarea planului financiar:

PRIORIT
ATE

MĂSURA

INTENSIT
ATEA
SPRIJINU
LUI

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ
NERAMBURS
ABILĂ/
MĂSURĂ2
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ
NERAMBURS
ABILĂ/
PRIORITATE
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENT
UALĂ3 (%)

0

0.00%

0

0.00%

70,000

16.93%

30,000

7.26%

0

0.00%

230,746

55.81%

1
2

3
COMPON
ENTA A1

M1/M16/Subm.1
6.4.1/3A
M2/M16/Subm.1
6.4.2/3A
M8/M8/Subm.8.5
/4A

100%

20,000

90%

50,000

100%

30,000

4
5

6

M3/M6/Subm.6.2
/6A
M4/M7/Subm.7.2
.1/6B
M5/M7/Subm.7.2
.2/6B
M6/M7/Subm.7.6
/6B
M7/M7/Subm.7.5
/6B

Cheltuieli de funcționare și
animare4
TOTAL COMPONENTA A
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100%

25,746

100%

90,000

100%

20,000

100%

50,000

90%

45,000
82,686

20.00%

413,432
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PRIORITA
TE

MĂSURA

INTENSITA
TEA
SPRIJINUL
UI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSAB
ILĂ/ MĂSURĂ2
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSAB
ILĂ/
PRIORITATE
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUA
LĂ3 (%)

0

0.00%

0

0.00%

115,048

16.93%

49,334

7.26%

0

0.00%

379,258

55.81%

1
2

3

M1/M16/Subm.16.4
.1/3A
M2/M16/Subm.16.4
.2/3A
M8/M8/Subm.8.5/4
A

100%

32,869

90%

82,179

100%

49,334

4
5

6

M3/M6/Subm.6.2/6
A
M4/M7/Subm.7.2.1/
6B
M5/M7/Subm.7.2.2/
6B
M6/M7/Subm.7.6/6
B
M7/M7/Subm.7.5/6
B

100%

42,325

100%

147,911

100%

32,882

100%

82,185

90%

73,955

Cheltuieli de funcționare și
animare4
TOTAL COMPONENTA B

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+
COMPONENTA B)
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135,910

20.00%

679,550

1,092,982 euro
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6.3. Stadiul implementării măsurilor de finanțare din cadrul SDL
II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
În perioada 28.11.2016 – 01.10.2018 au fost lansate următoarele măsuri de finanțare:
1. M3/M6/Subm.6.2/6A „Crearea infrastructurii pentru servicii suport adresate
populației, firmelor si societății civile”
2. M4/M7/Subm.7.2.1/6B “Dezvoltarea satelor din teritoriul Gal Transcarpatica”
3. M5/M7/Subm.7.2.1/6B - Crearea unei rețele de asistență socială și medicală
pentru populația din teritoriul GAL Transcarpatica
4. M6/M7/Subm.7.2.3/6B - Investiții realizate în vederea păstrării și promovării
culturii în teritoriul GAL Transcarpatica, prin organizare de evenimente
5. M7/M7/Subm.7.5/6B - “Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții
în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică
la scară mică”
Analiza măsurilor deschise și stadiul proiectelor depuse:
M3/M6/Subm.6.2/6A „Crearea infrastructurii pentru servicii suport adresate
populației, firmelor si societății civile”
Sesiune

M19.2 (M3/M6/Subm.6.2/6A)
-02/18-15.07.2018
Tema de analiză
Depunere
Contractare
Implementare
Concluzii/lecții
învățate

Nr.
proiecte
depuse
1

Valoarea
solicitată - euro

Selectat GAL

Contractat
AFIR

68.071

Da

Respins

Puncte tari
Puncte Slabe
Interes relativ mare din partea potențialilor Un singur proiect depus
beneficiari
Selectat de GAL
Respins de AFIR
Nu este cazul
Nu este cazul.
Conform notificării din 22.08.2018. Proiectul nu respecta prevederile
HG226/2015 în ceea ce privește plafonul maxim care poate fi acordat pentru
tipul de operațiune eligibilă conform fisei măsurii, si anume maxim 50.000
euro.
După acest moment s-a demarat modificarea complexă a SDL pentru a corela
informațiile din HG 226/2015 și fișa măsurii.
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M4/M7/Subm.7.2.1/6B “Dezvoltarea satelor din teritoriul Gal Transcarpatica”
Sesiune
M19.2(M4/6B) - 02/18 –
11.05.2018
Tema de analiză
Depunere
Contractare
Implementare
Concluzii/lecții
învățate

Nr. proiecte
depuse
1

Valoarea solicitată
- euro
137,000

Selectat GAL
Da

Contractat
AFIR
Respins

Puncte tari

Puncte Slabe
Un singur proiect depus
Selectat de GAL
Neeligibil.
Nu este cazul
Nu este cazul.
Notificare din data de 03.09.2018. Terenul pe care se va realiza
investiția nu este în domeniul public al comunei Bran. Terenul pe
care se va realiza investiția este deținut de comuna Bran printr-un
contract de împrumut de folosința cu titlu gratuit, contract de
comodat încheiat cu Parohia Bran Poarta.
Solicitant Primăria Bran – necesar oferirea de informații
suplimentare în perioada de depunere a proiectului pentru proiecte
care prevăd C+M.

M5/M7/Subm.7.2.1/6B - Crearea unei rețele de asistenta sociala si medicala
pentru populația din teritoriul GAL Transcarpatica
Sesiune
M19.2
(M5/M7/Subm.7.2.1/6B)01/18-20.08.2018
Tema de analiză
Depunere
Contractare
Implementare
Concluzii/lecții
învățate

Nr. proiecte
depuse
2

Valoarea
solicitată - euro
31,172

Selectat GAL
2 proiecte
selectate GAL

Contractat
AFIR
Ambele
proiecte
respinse

Puncte tari

Puncte Slabe
Un singur proiect depus
Selectat de GAL
Neeligibil.
Nu este cazul
Nu este cazul.
Ambele proiecte au fost depus de Parohii, având statut de unitate
de cult, care nu sunt solicitanți eligibili conform care nu erau
eligibili conform fișei măsurii.
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M6/M7/Subm.7.2.3/6B - Investiții realizate in vederea păstrării si promovării
culturii in teritoriul GAL Transcarpatica, prin organizare de evenimente
Sesiune

Nr. proiecte
depuse

M19.2(M6/6B) 02/18 – 12.06.2018

1

Valoarea
solicitată euro
85,881

Selectat
GAL

Contractat AFIR

Da

selectat GAL/selectat AFIR,
notificare de selecție primita in
26.10.2018

M6/M7/Subm.7.2.3/ 6B
132.185

85,881

Alocare financiară
euro

Tema de analiză
Depunere
Contractare
Implementare
Concluzii/lecții
învățate

Valoare proiect
selectat de GAL

Valoarea contractată

Puncte tari

Puncte Slabe
Un singur proiect depus
Selectat de GAL
Selectat de AFIR în data de
26.10.2018
Nu este cazul
Nu este cazul.
Proiect realizat de Asociația Bran-Moeciu-Fundata pentru achiziția de
scenă mobilă, echipamente video și audio pentru organizare
evenimente.

M7/M7/Subm.7.5/6B - “Sprijin pentru constituirea retelelor de turism si investitii
in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura
turistica la scara mica”
Sesiune

Nr. proiecte
depuse

M19.2(M7/6B) 02/18 – 12.06.2018

1
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Valoarea
solicitată euro
78,840

Selectat
GAL

Contractat AFIR

Da

Respins.
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Tema de analiză
Depunere
Contractare
Implementare
Concluzii/lecții
învățate

Puncte tari

Puncte Slabe
Un singur proiect depus
Selectat de GAL
Neeligibil.
Nu este cazul
Nu este cazul.
Conform Notificării din 03.09.2018 nu se încadrează in Reg. (UE)
1305/2013, art, 20, alin.1, lit. d deoarece prin proiect nu se prevăd
investiții in crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de
baza destinate populației rurale.

În perioada de referință au fost depuse 6 cereri de finanțare, din care toate 6 au fost
selectate de GAL, dar de AFIR numai 1 proiect a fost selectat.

6.3 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
Conform măsurilor asumate prin SDL 2014-2020 pentru teritoriul GAL Transcarpatica
pe aria de intervenție 6B sunt următoarele măsuri:
Codul măsurii
M3/M7/Subm.7.4/6B

Titlu
Crearea infrastructurii pentru servicii suport adresate
populației, firmelor si societății civile
M4/M7/Subm.7.2.1/6B Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica
M5/M7/Subm.7.2.2/6B Crearea unei rețele de asistență socială și medicală
pentru populația din teritoriul GAL Transcarpatica
M6/M7/Subm.7.2.3/6B Investiții realizate în vederea păstrării și promovării culturii
în teritoriul GAL, prin organizare de evenimente
M7/M7/Subm.7.5/6B
Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în
infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică–creare pistă de
biciclete”
În perioada de referință s-au deschis toate măsurile aferente ariei de intervenție 6B.

Alocări pentru măsuri aferente 6B
M7/M7/Subm.7.5/6B

118955

M6/M7/Subm.7.2.3/ 6B

132185

M5/M7/ Subm.7.2.2 /6B

52882

M4/M7/Subm.7.2.1/6B

237911

M3/M7/Subm.7.4/6B

68071
0

50000
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Ponderea alocării financiare din bugetul SDL pentru ariei de intervenție 6B

Pondere alocare bugetară pe arii de intervenție
80.00
69.76
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

21.16

20.00
9.07

10.00
0.00
Alocare 6B

Alocare 3A

Alocare 4A

6.4. Activități planificate și realizate de GAL Transcarpatica
Tabelul de mai jos oferă o imagine per ansamblu privind activitățile asumate și
realizate prin SDL de către GAL Transcarpatica.
Trimestru și an calendaristic

Activitate
Activitatea 1 – Animare
teritoriu (promovare si
informare)
Activitatea 2 – Pregatire si
publicare apel de selectie POCU
Activitatea 3 – Pregatire si
publicare apel de selectie
Activitatea 4 –
Evaluare/selectie proiecte
Activitatea 5 – Verificare
conformitate cereri de plata
proiecte selectate
Activitatea 6 – Monitorizare
proiecte contractate
Activitatea 7 –
Monitorizare/evaluare
implementare SDL

Trim.
IV
Anul
2016

Trim. I
Anul
2017

Trim.
II
Anul
2017

Trim.
III Anul
2017

Trim.
IV
Anul
2017

Trim. I
Anul
2018

Trim.
II
Anul
2018

Trim.
III
Anul
2018

P

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

R
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Activitatea 8 – Intocmire cereri
de plata/dosare de Achizitii
pentru GAL
Activitatea 9 – Participare la
activitatile RNDR si retele
europene
Activitatea 10 – Deplasari
pentru angajatii GAL la intalniri
in afara teritoriului GAL - AM
PNDR, AFIR
Activitatea 11 – Instruirea si
dezvoltarea competentelor
angajatilor GAL Transcarpatica
Activitatea 12 – Actualizare si
intretinere pagina web

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

7. Factorii de succes și insucces
Acești factori sunt identificați pe baza procesului de evaluare intermediară.
Criteriu
Factori de succes
Factori de insucces
Factori interni Experiență în implementare de Dependența de procedurile AFIR
SDL.
privind eligibilitatea proiectelor
Echipă stabilă și dedicată.
atipice.
Profesionalismul echipei GAL
Cunoașterea detaliată a
Motivația scăzuta a echipei GAL
teritoriului GAL.
datorită.
Număr mic membrii GAL.
Factori
Suprafața teritoriului mic, fiind
Modificarea valorii bugetului GAL de
externi
format din trei UAT – uri
la perioada de planificare 2007-2014
Fundata, Bran și Moeciu.
și 2014-2020, în această perioadă de
planificare bugetul s-a diminuat cu
Creșterea gradului de interes a 50%.
potențiali beneficiari și pentru
finanțările de tip GAL.
Lipsa procedurilor AFIR/PNDR
privitor la proiecte atipice.
Număr mare de consultanți cu
experiență pentru depunerea
Depunerea fizică a proiectelor fără a
de proiecte tip PNDR.
putea folosi platforma www.afir.info și
pentru depunerea proiectelor.
AFIR - ul urmărește de cele mai
multe ori îndeplinirea unor aspecte
tehnice, fără să ia în considerare
logica SDL pe componenta atipică,
ceea ce îngreunează
implementarea unor proiecte
inovative sau adaptate nevoilor
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locale.

8.Valoare adăugată LEADER
Implementarea SDL 2014-2020 pentru Teritoriul GAL Transcarpatica este un proces
continuu prin care se creează valori adăugate prin abordarea LEADER.
Această valoare adăugată poate fi operaționalizată prin următoarele criterii de
evaluare:
-

Capital social îmbunătățit pe plan local

-

Guvernanță îmbunătățită

-

Rezultate îmbunătățite ca urmare a implementări strategiei

Criteriu de evaluare

Aspecte identificate

Capitalul social

3 întâlniri publice în perioada de referință

îmbunătățit pe plan local

8 întâlniri cu scopul prezentării Măsurilor de finanțare.
Număr constant de potențiali beneficiari care se
interesează de oportunitățile de finanțare.

Guvernanță îmbunătățită

Luarea deciziilor:
Numărul membrilor GAL este de 13 și în acest fel toți
membrii GAL sunt invitați la ședințele organizate
pentru implementarea SDL. În realitate sunt organizate
Adunări Generale la care participă membrii GAL. În
acest fel se asigură o transparență reală a deciziilor
luate privind GAL Transcarpatica.

Rezultate îmbunătățite ca

Abordarea SDL-ului este una atipică și inovativă în

urmare a implementări

dorința de a finanța proiecte/activități, care sunt

strategiei

adaptate 100% nevoilor din cele trei UAT-uri Bran,
Fundata, Moeciu.
Măsurile de finanțare în sine sunt inovative și oferă
posibilitatea de a înființa servicii, care lipsesc din cele
trei UAT-uri.
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8.1 Sondaj membrii GAL privind implementarea SDL
Chestionarul de evaluare a fost transmis la toți 13 membrii ai parteneriatului GAL
Transcarpatica, și a fost completat de reprezentanții tuturor partenerilor, astfel având
oportunitatea cunoașterii opiniilor și recomandărilor tuturor membrilor.
COMPONEȚA PARTENERIATULUI GAL
TRANSCARPATICA
15%
23%

62%
Autorități publice locale

Reprezentanți ai mediului privat

Reprezentanți ai societății civile

În cazul consultării satisfacției membrilor GAL Transcarpatica, acestora li s-a solicitat
să răspundă la patru întrebări legate de statutul de membru GAL, beneficiile obținute
prin programele GAL, încrederea în abordarea GAL și eficiența prin care acesta a
utilizat resursele financiare alocate.
Analiza datelor arată un climat favorabil și aprecierea foarte pozitivă a activității și
abordării GAL.
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Satisfacția membrilor parteneriatului GAL Transcarpatica
Considerați că decizia de a fi membru în GAL
Transcarpatica în perioada 2016-2018 a fost o
decizie...
Cât de mulțumiți sunteți de beneficiile obținute
prin programul LEADER/GAL pentru
instituția/firma/organizația dvs în perioada…

Bună, 1
Foarte bună, 12
Mulțumit, 4
Foarte mulțumit, 9
Bună, 3

Dvs. câtă încredere aveți în abordarea
LEADER/GAL (cooperare, parteneriat, jos-sus)?

Foarte bună, 10

Cât de eficient au fost utilizate resursele
financiare alocate către GAL Transcarpatica în
perioada 2016-2018 în opinia Dvs?

Eficient, 3
Foarte eficient, 10
0

2

4

6

8

10

12

14

Membri au putut evalua vizibilitatea și prezenta în teritoriu a activităților întreprinse de
GAL Transcarpatica. Majoritatea cred că activitățile de animare/informare din anii
2016-2018 în comunele din teritoriul GAL Transcarpatica au avut impact mare.
În ceea ce privește măsura în care

instituțiile/firmele/autoritățile din comune și

cetățenii/publicul larg cunosc oportunitățile de finanțare acordate prin GAL
Transcarpatica, membri apreciază că cei din urmă cunosc mai puțin abordarea GAL.

Opiniile membrilor parteneriatului GAL Transcarpatica
despre vizibilitatea în teritoriu a activității GAL-ului

Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile
de animare/informare din anii 2016-2018
în comuna în care locuiți?

Moderat, 5
Mare, 8

În ce măsură cunosc
instituțiile/firmele/autoritățile din comună
oportunitățile de finanțare acordate prin
GAL Transcarpatica în perioada 20162018?

Moderat, 3
Mare, 10
Nu pot aprecia, 1

În opinia dvs. în ce măsură cunosc
cetățenii/publicul larg abordarea
GAL/LEADER?

Moderat, 6
Mare, 6
0
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Membri GAL au evaluat și realizările GAL Transcarpatica. LA întrebarea deschisă ”În
opinia Dvs. care sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL Transcarpatica în
perioada 2016-2018?” cele mai multe răspunsuri se referă la următoarele aspecte:
•

Important este ca GAL Transcarpatica continuă activitatea începuta în 2013;

•

Informarea populației din zonă despre proiectele depuse, depunerea de
proiecte care nu se încadrează pe PNDR, atragerea de noi resurse financiare;

•

Funcționarea, elaborarea proiectelor, colaborarea cu UAT-urile;

•

Accesarea proiectelor necesare și oportune comunității;

•

Aduce plus valoare zonei, informațiile furnizate întemeiază și sudează grupuri
de lucru (merit 100% echipa GAL Transcarpatica).

De asemenea s-au evaluat și punctele slabe ale activității GAL prin răspunsurile la
întrebarea ”Care considerați a fi cele mai importante 3 neajunsuri/puncte slabe ale
activității GAL Transcarpatica în perioada 2016-2018?”
Dintre cei care au răspuns la întrebare, cei mai mulți au menționat birocrația și
procedurile AFIR, faptul că sunt fonduri puține la GAL, iar o treime dintre membri nu
au putut aprecia acest aspect.
Membri GAL Transcarpatica au avut oportunitatea să evalueze și principalele greutăți
ale firmei/instituției în accesarea fondurilor de la GAL în perioada 2016-2018. Printre
cei care au definit probleme, majoritatea au menționat fondurile puține și birocrația.
La finalul chestionarului membrii GAL Transcarpatica au fost rugați să facă câte 3
propuneri/recomandări pentru îmbunătățirea implementării strategiei din teritoriul GAL
Transcarpatica în perioada 2019-2021.
Principalele recomandări au vizat:
•

Eliminarea birocrației;

•

Alocarea mai multor fonduri pentru turism;

•

Căutarea altor surse de finanțare, implicarea mai multor actori locali, stabilirea
unor protocoale de colaborare cu UAT-urile;

•

Să se facă mai multă publicitate privind finanțările ce pot fi accesate prin GAL.
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Majoritatea membrilor parteneriatului GAL Transcarpatica evaluează pozitiv
abordarea GAL-ului, sunt mulțumiți de activitatea acestuia.

9. Concluzii, recomandări și lecții învățate
Procesul de evaluare intermediară este marcat de faptul că o abordare atipică și
implementarea de măsuri atipice necesită proceduri diferite față de cele folosite în
momentul de față în PNDR.
Perioada de referință reprezintă o continuă ”căutare de drumuri” pentru implementarea
proiectelor atipice.
Proiectul selectat de GAL și de OJFIR urmează a fi contractat după 01.10.2018 până
la

finalizarea

contractului

pentru

implementarea

SDL

2014-2020

al

GAL

Transcarpatica.

9.1 Concluzii
Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală
Intervențiile sunt relevante față de nevoile socio-economice, cele mai multe dintre ele
fiind aplicate. Măsurile fiind atipice a fost necesară corelarea acestora cu procedurile
standard AFIR pentru a putea fi implementate.
Chiar și prin această reașezare a măsurilor, obiectivele asumate prin SDL vor fi atinse.
Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de
strategie
În perioada de referință nu s-au semnat contracte de finanțare, fiind necesara
modificarea și ajustarea măsurilor de finanțare conform procedurilor standard AFIR și
PNDR.
Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
Valoarea adăugată LEADER în teritoriu este reflectată de numărul de întâlniri, prin
interacțiunea nemijlocită a membrilor GAL cu echipa de implementare a Strategiei.
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Numărul mic de membrii GAL este o premisă de a invita pe toți membrii GAL la
ședințele organizate pentru implementarea SDL.
Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
SDL va contribui la aria de intervenție 6B prin lansarea în ultimul trimestru din 2018 și
2019 a măsurilor acestei arii de intervenție.

9.2 Recomandări
- Crearea unui cadrul instituțional flexibil pentru strategiile, care conțin măsuri atipice.
- Să primeze nevoile și specificul teritoriului GAL față de standarde și proceduri la
nivelul PNDR, care sunt mai puțin flexibile.
- Necesitatea de a mării bugetul GAL pentru următoarea perioadă de planificare
financiară.
- Introducerea sistemului de depunere electronică și pentru proiectele GAL.

9.3 Lecții învățate
- Abordarea prin măsuri atipice și lipsa procedurilor pentru implementarea acestor
tipuri de proiecte îngreunează implementarea SDL. Este necesar crearea unui cadru
flexibil pentru implementarea măsurilor atipice asumate prin SDL-uri.
- Lipsa unor proceduri pentru a gestiona/evalua proiecte atipice poate duce la blocarea
implementării SDL.
- Apariția altor tipuri de finanțări Start UP Nation, Start Up Nation Plus prin POCU
creează o presiune pe GAL Transcarpatica pentru a implementa cât mai repede SDL
2014-2020 pentru teritoriul GAL Transcarpatica.
- Necesitatea de a crește alocările pentru susținerea activităților din domeniul
turismului pentru perioada următoare de planificare financiară.
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9.4. Concluzii conform matricei de evaluare
Tematică

Logica
intervenției
Strategiei de
Dezvoltare
Locală

Contribuția
operațiunilor
realizate la
atingerea
obiectivelor
prevăzute de
strategie

Valoarea
adăugată
datorată
metodei
LEADER

Contribuția
SDL la aria
de
intervenție
6B

Întrebare
Evaluare
În ce măsură logica de
Puțin
Relevantă
Foarte
intervenție a strategiei de
relevantă
relevantă
dezvoltare locală este încă
relevantă față de nevoile
socio-economice
și
potențialul de dezvoltare ale
teritoriului?
Cât de coerentă este logica
Puțin
Coerentă
Foarte
intervenției care stă la baza
coerentă
coerentă
strategiei
de
dezvoltare
locală?
În ce măsură au fost atinse
În mică
În măsură
În mare
obiectivele strategiei sau
măsură
medie
măsură
Care
este
probabilitatea
Redusă
Medie
Ridicată
atingerii acestor obiective în
viitor, având în vedere
progresul înregistrat până la
data evaluării?
Percepția
actorilor
locali
Nu am
Îmbunătățire Îmbunătățire
privind gradul de îmbunătățire remarcat o
medie
mare
a capitalului social datorită îmbunătățire
aplicării metodei LEADER
Percepția
actorilor
locali
Nu am
Îmbunătățire Îmbunătățire
privind rezultate ale SDL mai remarcat o
medie
mare
bune datorită aplicării metodei îmbunătățire
LEADER
Percepția
actorilor
locali
Nu am
Îmbunătățire Îmbunătățire
privind gradul de îmbunătățire remarcat o
medie
mare
a guvernanței la nivel local îmbunătățire
datorită aplicării metodei
LEADER
În ce măsură a sprijinit SDL
În mică
În măsură
În mare
dezvoltarea locală în zonele
măsură
medie
măsură
rurale?
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Anexa 1
Chestionar de evaluare intermediară SDL - GAL Transcarpatica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ81trsjQyc-eyK2Z4DQknVJYvXRdaCRjODm_1ooueG1FPg/viewform
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