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Nr.906 din 15.02.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la : contributia financiara a comunei Fărcașele, în calitate de membru, pentru
anul 2017 la ,, ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA PLAIURILE OLTULUI’’
BENEFICIARII FONDURILOR NERAMBURSABILE
Sprijinul din cadrul acestei Sub-măsuri este acordat pentru costurile de funcționare și activitățile de animare ale
Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare
Rurală (DGDR AM PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
Conform prevederilor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.4 din cadrul PNDR 2014 -2020, condițiile de eligibilitate a
cheltuielilor de funcționare și animare sunt următoarele:
• costurile de funcționare și cheltuielile de animare trebuie să fie asociate direct implementării SDL;
• costurile de funcționare și cheltuielile de animare sunt eligibile doar după aprobarea SDL și semnarea
Contractelor de finanțare între beneficiari și AFIR - CRFIR;
• costurile pentru funcționare și activitățile de animare vor fi suportate pe teritoriul GAL, cu excepția participării
la activitățile Rețelei Naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală și activităților de
instruire/dezvoltarea competențelor, cazuri în care costurile sunt eligibile și dacă se realizează în afara
teritoriului GAL. Situațiile în care aceste tipuri de cheltuieli sunt eligibile în afara teritoriului GAL sunt
detaliate în cadrul Capitolului 2.3 al prezentului Ghid.
Costurile de funcționare vor viza și activități specifice pentru a consolida capacitatea GAL. GAL trebuie să
prevadă proceduri și instrucțiuni cu privire la evaluarea/monitorizarea proprie a SDL; acestea reprezintă un
instrument care contribuie la managementul GAL și la colectarea de date utile la nivelul programului.
Cheltuielile de animare sunt eligibile numai pe teritoriul GAL și reprezintă cheltuieli pentru acțiuni sau
evenimente de animare, adresate populației din teritoriu sau persoanelor/entităților care întreprind o activitate
economică/culturală/educațională etc. pe teritoriul GAL, prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare
disponibile în cadrul SDL, precum și activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL.
Cheltuielile de funcționare și animare se vor acorda în funcție de performanța GAL-ului în procesul de
implementare a strategiei, care va fi stabilită pe baza evaluării activității acestuia.
Fata de cele expuse mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare, privind aprobarea
contributiei financiare a comunei FĂRCAȘELE , cu suma de 7000 RON, în calitate de membru, pentru anul 2017 la
,, ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA PLAIURILE OLTULUI’’ .
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