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CAPITOLUL I - INTRODUCERE
1.1. Necesitatea studiilor de zona in contextul abordarii LEADER
Conceptul de dezvoltare rurală, asa cum a fost experimentat înainte de începutul anilor ’90,
pornea de la abordarea „de sus în jos”, perspectiva strategica fiind stabilita la nivel naţional sau
regional. In acest context, era dificil ca actorii locali sa fie încurajaţi in a avea propria perspectiva
asupra dezvoltarii locale.
Abordarea „de jos în sus”, inovatie adusa de programul LEADER, implica actorii locali in
dezvoltarea propriilor zone, potentand si punand in valoare resursele locale.
De aceea, teritoriul UE în care se implementeaza abordarea Leader, numărul grupurilor Leader şi
nivelul finanţării alocate abordărilor de acest tip au crescut considerabil de la lansarea, în 1991, a
programului.
Dintre cele şapte trăsături ale programului Leader, cea mai distinctivă este abordarea „de jos în
sus”, prin implicarea directa a actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.
Implicarea actorilor locali include populaţia în ansamblul ei, grupurile de interese economice şi
sociale şi instituţiile reprezentative, publice şi private. Pentru ca acest fapt sa fie posibil se impune
insa consolidarea capacităţilor locale in domeniul LEADER si al politicii agrare comune in ansamblu,
aceasta presupunand:
-

conştientizarea, instruirea, participarea şi mobilizarea populaţiei locale pentru
identificarea punctelor forte şi slabe ale zonei;

-

stabilirea unor criterii clare pentru selectarea, la nivel local, a unor acţiuni (proiecte)
adecvate pentru determinarea strategiei.

Participarea nu trebuie limitată la faza iniţială, ci extinsă de-a lungul procesului de
implementare, contribuind atat la strategie cat si la realizarea proiectelor selectate, respectiv la
dobândirea de noi cunoştinţe si perspective pentru viitor. Realizarea studiilor de zona la nivelul
GAL La Noi in Sat

este una dintre dimensiunile acestui proces continuu de sprijinire a

participarii comunitare a actorilor locali la dezvoltarea propriului teritoriu.
Activitatile realizate in cadrul elaborarii Planului de Dezvoltare Locala al GAL La Noi in Sat au
avut in vedere, printre celelalte aspecte, realizarea de analize si expertize teritoriale.
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Studiile de zona se inscriu in categoria actiunilor de realizarea a unor analize si expertize
teritoriale iar necesitatea lor este determinata atat de necesitatea cunatificarii impactului unor
activitati cat si de continua schimbare si evolutie a mentalitatilor si realitatilor economice-sociale ale
unui teritoriu determinat.

1.2.Necesitatea studiilor de zona in contextul Planului de Dezvoltare Locala al GAL La Noi
in Sat
Activitatile de consultare a partenerilor locali în cadrul elaborarii strategiei de dezvoltare locală a
GAL La Noi in Sat au fost realizate conform cerintelor programului LEADER si au utilizat metode
diverse de consultare printre care :


Aplicarea de chestionare adresate actorilor locali;



Întâlniri/forumuri;



Grupuri de lucru/focus grupuri,



Expoziţii la nivel local;



Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie;



Comitete locale ale comunităţii;



Comitete ale cetăţenilor;

Astfel, GAL a dorit să folosească o abordare consultativă puternică care să se bazeze pe
angajamentul comunităţii în dezvoltarea strategiei. Au fost organizate întâlniri, grupuri de lucru şi
consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie, implicând reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai
societăţii civile, întreprinzătorilor privaţi din zonă, public larg şi tineri.
Consideram ca o parte a acestor metode pot fi folosite pentru a asigura continuitatea relatiei cu
teritoriul, pentru a cunatifica masura in care principiile LEADER au fost insusite de actorii locali si de
potentialii beneficiari din randul acestora, pentru a evalua gradul de multumire al locuitorilor
teritoriului fata de modul in care se implementeaza Planul de Dezvoltare Locala si, nu in ultimul rand,
pentru a fi la curent cu schimbarile de opinie, mentalitate, context economic si social la care orice
teritoriu locuit este supus de-a lungul evolutiei sale pe termen scurt, mediu si lung.
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In afara consultarilor frecvente pe care echipa tehnica a GAL le are cu actorii locali si cu potentialii
beneficiari ai teritoriului, ne-am propus evaluarea modului in care a fost perceput la nivel local fiecare
sesiune de selectie deschisa de GAL, folosind ca metoda de cercetare chestionarul.
1.3.Coordonatele cercetarii in realizarea studiului de zona al GAL La Noi in Sat
Cercetarea reprezinta o etapa vitala pentru succesul oricarui tip de activitate, in domenii diverse,. In absenta cercetarii,
activitatile desfasurate ar fi lipsite de reper, atat in obtinerea rezultatelor dorite, cat si in aplicarea strategiilor adecvate,
respectiv cunoasterea eficientei programelor aflate in implementare. Cercetarea nu este niciodată un proces incheiat,
intrucat obiectul ei este realitatea in miscare şi diversitate. Optiunile, nevoile, atitudinile si comportamentele,
interesele fluctueaza in spatiu si timp, iar grupurile sociale nu sunt fixe ci se strucureaza, destructureaza şi restructureaza in
functie de datele realului si ale cunoasterii.
Actiunile oricarei activitati de cercetare pot fi structurate in patru etape:
-

definirea problemei

-

planificarea si programarea

-

actiunea si comunicarea

-

evaluarea

Cercetarea se concentraza pe raspunsul la urmatoarele intrebari: Care este grupul tinta ? / Ce tip de actiune
vrei sa intreprinzi? / Care sunt canalele de comunicare prin care poti trezi interesul grupului tinta ?/
Cum va fi perceput mesajul de catre grupul determinat ?
Cercetarea este orientata, in ordine logica, de cativa vectori esentiali, de care s-a tinut seama si in elaborarea
chestionarelor aplicate in cadrul studiului de zona realizat de GAL La Noi in Sat:
1. Stabilirea scopului cercetarii, respectiv stabilirea domeniilor din care trebuie culese cu prioritate informatiile Scopul
cercetarii realizate in cadru studiului de zona realizat de GAL La Noi in Sat: analiza impactului programului
LEADER sub aspectul interesului manifestat de potentialii beneficiari fata de Masurile Planului
de Dezvoltare Locala.
2. Fixarea metodelor de cercetare adecvate si segmentarea grupului tinta
Metoda de cercetare folosita pentru realizarea studiului de zona al GAL La Noi in Sat este chestionarul .
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3. Definirea segmenetelor de public / segmentarea grupului tinta
Definirea segmentelor de public necesita insumarea datelor sociale, psihologice si culturale.
Datele sociale - se refera la raspândirea demografica în functie de sex, vârsta si mediul de viata . Ele releva
în special marimea grupurilor în functie de aceste criterii si gradul de raspândire a acestora.
Datele psihologice - se bazeaza pe examinarea stimulilor asociati proceselor psihologice active în cazul majoritatii
oamenilor. Premisele acestor procese sunt nevoile ( fie structurate într-o ierarhie piramidalã – de tip „Maslow” , fie
caracterizate drept „necesitati ascunse” – Packard ) atitudinile, consistenta.
Datele culturale - se refera la imagini culturale, mituri, traditii si sistemul de valori. În functie de
toate aceste date se realizeaza segmentarea si se construieste profilul fiecãrui segment în parte, cu atributele sale
specifice.
In segmentarea publicului caruia i s-a aplicat chestionarul realizat in cadrul primului studiu de zona al
GAL La Noi in Sat s-a tinut cont datele sociale si de cele psihologice ale publicului in ansamblu.
Utilizarea datelor sociale: s-a tinut cont de numarul de comune componente ale GAL si nu s-a omis
nici o parte a teritoriului determinat. Astfel, chestionarele au fost aplicate echilibrat – cate 8
chestionare din totalul de 85 in fiecare dintre cele 10 comune componente).
Utilizarea datelor psihologice: publicul tinta a fost impartit in 3 categorii, in functie de nevoile si
interesele distincte, respectiv:
-

Leaderi locali – persoane cu status social, nivel de pregatire, nivel al veniturilor diferit
dar cu interese comune legate de dezvoltarea durabila a comunitatii in ansamblu, chiar
daca fara intentia/posibilitatea de a deveni aplicanti in cadrul LEADER.

-

Potentiali beneficiari ai finantarilor de tip LEADER – persoane cu interese precise legate
de calitatea de aplicant / potential aplicant in cadrul LEADER, cu posibilitatea tehnica si
materiala de a realiza acest lucru

-

Evaluatori: membrii Comitetului de Selectie a proiectelor, al caror interes e legat strict de
valoarea – cantitativa si calitativa, a proiectelor depuse in cadrul sesiunilor de selectie ale
GAL.
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Algoritmul cercetarii s-a desfasurat dupa urmatorii pasi:
-

Stabilirea problemei : interesul manifestat de actorii locali fata de Masurile Planului de
Dezvoltare Locala.

-

Selectarea aspectelor ei masurabile : stabilirea nivelului cunostintelor elementare in domeniul LEADER,
stabilirea gradului de cunoastere a PDL , stabilirea masurii in care actorii locali au identificat idei de
proiect legate de dezvoltarea durabila a zonei, etc.

-

Identificarea unor studii similare despre subiectul cerecetat: chestionarele aplicate in cadrul procesului de
realizare a Planului de Dezvoltare Locala al GAL

-

Dezvoltarea unei ipoteze care coreleaza variabilele puse în discutie : nivelul cunostintelor din domeniul
LEADER atinge 50% din minimum necesar

-

Esantionarea : segmentarea publicului in: leaderi locali, potentiali beneficiari, evaluatori si stabilirea cate
unui esantion reprezentativ pentru fiecare categorie la nivelul fiecarei comunitati

-

Obtinerea datelor: aplicarea chestionarelor la nivelul esantionului determinat

-

Interpretarea datelor: analiza datelor si realizarea studiului

-

Comunicarea rezultatelor: comunicarea rezultatelor catre grupul tinta in cadrul unor
intalniri ulterioare

Data fiind specificitatea ipotezei de lucru, tipul de cercetare compatibil cu obiectivele acestui studiu de zona este
cercetarea cantitativa.. Diferenta dintre cercetarea calitativa - care are ca principala caracteristica descrierea si cercetarea
cantitativa - care se bazeaza pe masurare, este data de faptul ca ultima ofera un grad mai mare de predictabilitate. Cele
mai utilizate tehnici cantitative de cercetare sunt: analiza de continut ai ancheta pe baza chestionarului.
Ancheta pe baza chestionarului este metoda cea mai cunoscuta si utilizata în cercetarea
sociologica, fiind deseori identificata cu cercetarea sociologica însasi. Ea reprezinta metoda de a
aduna date de la un numar de subiecti (un esantion), cu scopul de afla informatii despre populatia din
care este extras esantionul. Ancheta are drept scop cautarea de informatii referitoare la un grup social
dat ( un stat, un grup etnic, o regiune, o clasa sociala etc.). Aceste informatii trebuie sa poata fi
prezentate sub forma cuantificabila. Ancheta sociologicã are drept categorie, sondajul de opinie iar
drept instrument, chestionarul.
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Unul dintre momentele importante ale planificarii unei anchete sociologice este alegerea metodei de culegere a
datelor. Modalitatea de administrare a instrumentului defineste metoda de ancheta care poate fi:
- ancheta directa
- ancheta indirecta
În cazul anchetei indirecte, instrumentul de cercetare, chestionarul, este completat de catre subiect, în timp ce în
ancheta directa, sarcina aceasta îi revine operatorului. Tehnica de ancheta este aleasa în functie de obiective, de
reprezentativitate, validitate, fidelitate si de populatia cercetata.
Data fiind intinderea teritoriului si numarul redus al operatorilor (animatorul GAL), in cazul cercetarii realizate in
cadrul primului studiu de zona al GAL La Noi in Sat s-a optat pentru ancheta indirecta.
Construirea chestionarului
În literatura de specialitate, chestionarul este considerat instrumentul cel mai important si mai frecvent utilizat pentru
culegerea informatiilor necesare cercetarii. Putem chiar afirma chiar ca eficienta unei anchete sociologice e determinata
de calitatea chestionarului aplicat. Chestionarul reprezinta un instrument de cercetare flexibil, care permite culegerea
datelor primare prin intermediul unor întrebari, structurate dupa principii bine definite, astfel încât sã trezeascã interesul si
sa antreneze subiectii investigati în a raspunde cât mai sincer si cât mai clar la întrebarile care le sunt adresate. Printre
avantajele utilizarii sale se pot enumera: bogatia tematica a datelor ce pot fi recoltate cu ajutorul lui, prelucrare accesibila
si exacta, posibilitatea administrarii lui în mod repetat la aceiasi subiecti sau la subiecti diferiti. Chestionarul reprezinta un
instrument de investigare ce consta într-un ansamblu de întrebari scrise si, eventual, imagini grafice ordonate logic si
psihologic care, prin administarea de catre operatorii de ancheta sau prin autoadministrare, determina din partea
persoanelor anchetate raspunsuri ce urmeaza a fi înregistrate în scris. În functie de continutul informatiei, chestionarele
pot fi:
- chestionare de date factuale - au în vedere fapte obiective, susceptibile de observat vizand vârsta, sexul,
locul de nastere, starea civila, domeniul de activitate, profesia, studiile, nationalitatea, religia etc. sau alte
aspecte usor cuantificabile. Sunt specifice anchetelor demografice, fiind laborioase în concepere.
- chestionare de opinie – au în vedere datele imposibil de observat direct, luând în considerare nu numai opinii,
ci si atitudini, interese, dispozitii, înclinatii si motivatii. Vizeaza nu numai opiniile, ci si intensitatea lor. Întrebarile de
opinie au de regula un caracter “multidimensional”, adica vizeaza o trasatura neomogena, interpretabila. Raspunsurile
sunt grevate de stari subiective, care induc anumite deviatii în informatiile culese.
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Din punct de vedere al cantitatii informatiei deosebim doua tipuri de chestionar:
- cu o singura tema - folosite rar, tocmai datorita complexitatii temelor. Sunt utilizate mai frecvent în cazul
în care se are în vedere mai ales evidentierea fenomenului si nu explicarea lui.
- chestionare omnibuz (cu mai multe teme) - sunt cel mai frecvent folosite si au avantajul de a da
posibilitatea surprinderii interactiunilor si conditionarilor. Permit efectuarea unor cercetari secundare, pe o anumita tema a
carei importanta se evidentiaza prin raspunsuri.
Date fiind obiectivele cercetarii si metodologia necesara (atat intrebari inchise cat si intrebari deschise care sa releve
in mai mare masura opiniile subiectilor) tipul de chestionar aplicat locuitorilor va fi in toate cele trei cazuri (leaderi locali,
beneficiari, evaluatori) unul de opinie tip „omnibus”
Pregatirea chestionarului
Un chestionar bine realizat trebuie sa fie concis, clar, sa aiba o succesiune logica a intrebarilor. De
asemenea, este important ca datele colectate sa fie relevante, pentru ca apoi sa poata fi utilizate în scopul decis anterior
lansarii chestionarului.
Procedura elaborarii unui chestionar cuprinde mai multe etape:
1. Deciderea obiectivelor cercetãrii
- Nivelul de cunostinte al actorilor locali si al potentialilor beneficiari ai finantarilor de tip Leader
din teritoriul GAL La Noi in Sat in ce priveste programul / metodologia de implementare a
programului este multumitor (rata de raspunsuri corecte la intrebarile care vizeaza acest aspect
depaseste 50 %)
- Leaderii locali sunt in masura sa identifice nevoile si oportunitatile de dezvoltare ale zonei si
factorii economico-sociali care ar putea contribui la succesul acestora sau – dimpotriva, l-ar putea
impiedica.
- Potentialii beneficiari ai finantarilor de tip LEADER sunt in masura sa identifice si sa descrie
initiative private care au contribuit la dezvoltarea comunitatilor din teritoriul GAL
- Atat leaderii locali cat si potentialii beneficiari sunt in masura sa identifice si sa formuleze idei de
proiecte care ar putea contribui la dezvoltarea durabila a zonei GAL.
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- Gradul de multumire al evaluatorilor fata de numarul si calitatea proiectelor depuse este
satisfacator in proportie de peste 70 %
2. Ierarhizarea subiectelor care vor fi atinse in chestionar - în ordinea descrescatoare a importantei.
3.Stabilirea succesiunii subiectelor care vor fi atinse în chestionar
Raspunsul la întrebari nu este influentat de întrebarile anterioare, de aceea subiectele au o succesiune logica dar si
psihologica. Succesiunea logica urmareste un tip de rationament (inductiv, deductiv, analogic, cauzal), iar succesiunea
psihologica se refera la firescul înlantuirii temelor fara a obosi, irita sau confuza respondentul.
4. Determinarea tipului si succesiunii intrebarilor, tinand cont de cerintele analizei
rezultatelor sondajului
S-a avut în vedere raportul intrebari închise - întrebari deschise, numarul lor si plasarea lor în chestionar. Desi nu
putem vorbi de reguli aplicabile în toate situatiile, la începutul chestionarului au fost plasate întrebarile simple ( si, pe cât
posibil, interesante) respectiv întrebarile generale. Mijlocul chestionarului cuprinde douã, trei întrebari esentiale iar
finalul întrebari deschise, usor problematice, care solicita mai mult gândirea. Numarul întrebarilor este relevant în raport
cu continutul si tipul întrebarilor.
5. Determinarea tipului de raspuns pentru fiecare tip de întrebare în parte.
Categoriile de raspuns sunt la fel de importante ca si întrebarile, pentru ca ele structureaza raspunsul si faciliteaza
cuantificarea. De aceea, s-a stabilit numarul variantelor de raspuns, ierarhia lor si modalitatea în care au fost exprimate.
7. Elaborararea întrebarilor.
Pentru fiecare subiect au fost elaborate mai multe întrebari, selectandu-se cea mai buna formulare.
8. Formei grafica a chestionarului
Chestionarul permite raspunderea relativ usoarã la întrebari. Formatul raspunsurilor si numerotarea întrebarilor
faciliteaza prelucrarea si analizarea datelor.
Intrebari si categorii de raspuns:
Din punct de vedere al formei, au fost adresate doua tipuri de întrebari:
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a) Închise, care permit doar alegerea dintre doua sau mai multe variante de raspuns prestabilite. Avantajele
acestui tip de întrebari sunt analiza statistica facila a raspunsurilor, asigurarea anonimatului deplin al celui chestionat,
înlesnirea angajarii în chestionar a respondentului, permiterea utilizarii foarte multor itemi de raspuns.
b) Deschise - al caror raspuns este formulat în mod liber de catre subiect. Rãspunsurile sunt personale, atât la
nivelul continutului cât si la nivelul limbajului. Acestea sunt relevante pentru cunoasterea nivelului cultural, a coerentei
logice, a capacitatii de expresie, etc. Dezavantajele constau în faptul ca se preteaza mai greu codificarii si analizei ( de
cele mai multe ori se apelează la o analiză de conţinut pentru a se realiza un studiu al răspunsurilor), formularea lor
necesitand fineţe psihologică dar şi lingvistică. In cazul unor opinii slab cristalizaze, sporesc numărul răspunsurilor „nu
ştiu”.
1.4.Sinteza activitatii de cercetare desfasurate in scopul realizarii primului studiu de zona
al GAL La Noi in Sat:
In cadrul componentei b a submasurii 431.2, GAL La Noi in Sat a si-a propus, pentru anul
2013, realizarea unor studii de zona, avand ca scop analiza existentei – la nivelul actorilor locali,
a unor idei de proiecte fezabile, compatibile cu masurile Planului de Dezvoltare Locala
Primul studiu a fost realizat dupa primul apel de selectie al GAL La Noi in Sat, respectiv in
primul semestru al acestui an.
Etapele /subactivitatile primului studiu de zona:
In cadrul componentei b a submasurii 431.2, GAL La Noi in Sat si-a propus, pentru anul 2013,
realizarea a doua studii de zona, avand ca scop analiza existentei – la nivelul actorilor locali, a
unor idei de proiecte fezabile, compatibile cu masurilr Planului de Dezvoltare Locala
Primul studiu va fi realizat realizat dupa primul apel de selectie al GAL La Noi in Sat, respectiv
in primul semestru al acestui an.
Etape /subactivitati ale primului studiu de zona:
1. Determinarea scopului cercetarii / Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnnic
2. Definirea obiectivelor cercetarii – stabilirea ipotezelor de lucru
Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic
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3. Stabilirea metodelor de cercetare si a tehnicilor de colectare si prelucrare a
informatiei / Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic
4. Definirea rezultatelor asteptate / indicatorilor de rezultat
Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic
5. Determinarea perioadei si a zonei vizate de cercetare
Responsabili: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic / Albulescu Cristian, animator
6. Stabilirea grupului tinta
Responsabili: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic / Albulescu Cristian, animator
7. Esantionarea grupului tinta
Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic / Albulescu Cristian, animator
8. Evaluarea disponibilitatii grupului tinta de a raspunde la chestionare
Responsabil: Albulescu Cristian, animator
9. Aplicarea chestionarelor / Responsabil: Albulescu Cristian, animator
10. Analiza si interpretarea datelor / Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil tehnic
11. Redactarea raportului de cercetare / Responsabil: Bogatu Mihaela, responsabil
tehnic
12. Diseminarea informatiilor in randul persoanelor implicate si interesate de
continutul analizei / Responsabil: Albulescu Cristian, animator

1. Determinarea scopului cercetarii: intocmirea primului studiu al zonei GAL La Noi in Sat
2. Definirea obiectivelor cercetarii – stabilirea ipotezelor de lucru
1. Nivelul de cunostinte al actorilor locali si al potentialilor beneficiari ai finantarilor de tip
Leader din teritoriul GAL La Noi in Sat in ce priveste programul / metodologia de
Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare C431.2021243095601/21.12.2012

13

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ“LA NOI ÎN SAT”
Jud. Olt, Sat Bobicești, Comuna Bobicești,
Str. Bobicești nr. 52, camera 1
Registrul Special 10/26.09.2012 | CIF 30780340
Banca Transilvania, IBAN RO49BTRL02901205P35558XX
0249 455 501| gal.lanoiinsat@yahoo.com

implementare a programului este multumitor (rata de raspunsuri corecte la intrebarile
care vizeaza acest aspect depaseste 50 %)
2. Leaderii locali sunt in masura sa identifice principalele directii de dezvoltare ale zonei si
factorii economico-sociali care ar putea contribui la succesul acestora sau – dimpotriva, lar putea impiedica.
3. Potentialii beneficiari ai finantarilor de tip LEADER sunt in masura sa identifice
principalele resurse de dezvoltare, sa identifice si sa prioritizeze directiile de dezvoltare
ale teritoriului.
4. Atat leaderii locali cat si potentialii beneficiari sunt in masura sa identifice si sa
formuleze idei de proiecte care ar putea contribui la dezvoltarea durabila a zonei GAL.
5. Gradul de multumire al evaluatorilor fata de numarul si calitatea proiectelor depuse este
satisfacator in proportie de peste 70 %
3. Stabilirea metodelor de cercetare si a tehnicilor de colectare si prelucrare a informatiei:
Dat fiind specificul cercetarii, s-a optat pentru chestionar ca metoda de recoltare a datelor
Conţinutul şi tipul întrebărilor au tinut cont de o serie de criterii :
-

relevanta – conţinutul întrebărilor a fost corelat cu tema propusa, avand relevanţă pentru
obiectivele cercetării

-

simetria – fiecare întrebare se refera la un anumit aspect - particular şi unic al cercetării

-

claritatea şi simplitatea – întrebările sunt clare, simple, precise şi reflecta într-o manieră
consistentă sensul itemului la care se face referire

-

limbajul este adaptat publicului tinta

Structurarea intrebarilor: pornind de la general la particular, la inceput fiind abordate teme
simple si continuand, progresiv, cu intrebari din ce in ce mai complexe, evitandu-se exprimarile
lungi si ambigue sau terminologia complexa. Intrebarile sunt scurte si relevante, pentru a fi usor
intelese de respondent. Fiecare intrebare are un singur subiect iar formularea intrebarilor nu
influenteaza raspunsul. Chestionarele aplicate sunt mixte, continand atat intrebari inchise cat si
intrebari deschise.
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4. Rezultate asteptate / indicatori de rezultat:
1. Lansarea unor apeluri de selectie viitoare mai eficiente
2. Identificarea problemelor aparute la nivelul teritoriului GAL La Noi in Sat in cadrul

primului apel de selectie lansat in anul 2013.
3. Identificarea de solutii la problemele aparute in cadrul primului apel de selectie
4. Eficientizarea implementarii planului de dezvoltare locala GAL La Noi in Sat
5. Cresterea gradului de satisfactie a solicitantilor de finantare din teritoriul GAL La Noi in

Sat
6. Extinderea numarului de beneficiari ai finantarii de tip LEADER in urmatoarele sesiuni

5. Perioada si locatia desfasurarii activitatii
Perioada

01.02.2013 - 28.04.2013

Locatie

Intreg teritoriul GAL La Noi in Sat

6. Stabilirea grupului tinta
Pentru chestionarul adresat leaderilor locali: 52 subiecti ( 4 x 13, cate 4 persoane din fiecare
comuna cuprinsa in GAL) dintre care, la nivel general:
- 29 tineri sub 40 de ani (55 % din totalul esantionului)
- 20 femei (39 % din totalul esantionului)
Pentru chestionarul adresat beneficiarilor: 52 subiecti (tot cate 4 persoane din fiecare comuna
cuprinsa in GAL) dintre care, la nivelul fiecarei comune:
- 1 persoane care au derulat investitii finantate din fonduri europene
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- 3 persoane care nu au derulat investitii finantate din fonduri europene dar au aceasta intentie /
posibilitate
Pentru chestionarul adresat evaluatorilor:
Se are in vedere Comitetul de Selectie a proiectelor.
8. Evaluarea disponibilitatii grupului tinta de a raspunde la chestionare
Evaluarea disponibilitatii grupului tinta de a raspunde la chestionare s-a facut prin discutii
deschise cu leaderii formali si informali ai comunitatii.
9. Aplicarea chestionarelor
Chestionarele au fost aplicate de catre animatorul GAL, numai dupa efectuarea instructajului
preliminar si numai dupa ce operatorul s-a asigurat ca respondentul a inteles in ce consta
cercetarea si care sunt cerinţele specifice.
Respondentii au fost informati ca nu trebuie sa precizeze nume sau alte date de identificare,
cu exceptia celor strict necesare pentru interpretarea chestionarului.
S-a precizat respondentilor ca nimeni nu este obligat sa raspunda la intrebarile sau solicitarile
din aceste chestionare.
10. Analiza si interpretarea datelor
Metodologia aleasa a fost interpretarea calitativa a rezultatelor chestionarului, definita de
intelegerea fenomenelor studiate, pentru a scoate în evidenţǎ anumite caracteristici sau
comportamente, din perspectiva actorului implicat
Analiza si interpretarea datelor va fi atat aplicata - orientata spre solutionarea problemelor
cat si descriptiva: studiu asupra situatiei de fapt, pentru a face constatari privind legaturile
existente, caracteristici, etc.
11. Redactarea raportului de cercetare
Redactarea raportului de cercetarea a avut la baza atat interpetarea cantitativa a rezultatelor –
ilustrata de grafice si tabele cat si pe cea calitativa, constand in interpretarea raspunsurilor la
intrebarile deschise.
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12. Diseminarea informatiilor in randul persoanelor implicate si interesate de continutul
analizei
Pentru a crea premisele viitoarelor activitati de animare comunitara si a constientiza actorii
sociali ai teritoriului GAL La Noi in Sat asupra importantei abordarii Leader si a PDL GAL La
Noi in Sat pentru teritoriul determinat, activitatile de diseminare a rezultatelor celor doua studii
de zona continua si dupa data de 28 aprilie 2013.
Activitatea de diseminare a rezultatelor are atat

dimensiune informativa cat mai ales

formativa, reprezentand o importanta componenta a procesului continuu de animare comunitara.
1.5.Prezentarea primului apel de selectie al GAL La Noi in Sat
Grupul de Acțiune Locală La Noi in Sat a lansat primul apel de selectie in perioada 12 februarie
– 13 martie 2013, pentru urmatoarele Masuri:
Măsura 411-123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Masura 412-221 – Prima impadurire a terenurilor agricole
Măsura 413-313 - Încurajarea activităţilor turistice
Măsura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale
Depunerea proiectelor s-a facut la sediul GAL La Noi in Sat din localitatea Bobicesti, în zilele
lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00.
Valoarea maxima a unui proiect a fost stabilita la 400.000 euro, din care suma maximă
nerambursabilă - 200.000 euro.
Anunțarea rezultatului selecției s-a faut prin publicarea Rapoarte de Selecție la sediul GAL si
prin notificarea individuala a solicitantilor.
Solicitantii au putut obtine informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor atat
accesand site-ul www.apdrp.ro cat si prin consultarea gratuita a documentelor la sediul GAL.
Informarea potentialilor beneficiari cu privire la deschiderea sesiunii de selectie s-a facut
inclusiv prin distribuirea de afise si pliante la nivelul fiecarei comunitati din GAL:
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Afisul realizat pentru mediatizarea primei sesiuni de selectie a GAL La Noi in Sat.
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Pliantul realizat pentru mediatizarea primei sesiuni de selectie a GAL La Noi in Sat
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CAPITOLUL II – REZULTATELE SI CONCLUZIILE PRIMULUI STUDIU DE ZONA
AL GAL LA NOI IN SAT
2.1. Rezultatele procesarii si intepretarii chestionarelor aplicate leaderilor locali:
2.1.1. Concluziile prelucrării datelor personale ale respondenților
51 dintre cei 52 de subiecti s-au nascut in localitatea/ comuna in care au domiciliul actual si doar
unul intr-o localitate din mediul urban al judetului Olt.
Locul nasterii respondentilor

2%

localitatea de domiciliu
alta localitate

98%

Asadar, marea majoritate a respondentilor s-au nascut in localitatea din cadrul GAL in care isi
au domiciliul actual, fiind familiarizati cu problemele GAL La Noi in sat de o perioada lunga de
timp. Acest fapt ne indreptateste sa credem ca relevanta chestionarelor aplicate, sub aspectul
cunoasterii problematicii abordate de catre publicul tinta va fi deosebit de ridicata.

In ce priveste varsta respondentilor, 2 dintre acestia au intre 18-25 de ani, 35 intre 26-45, 13
intre 46-65 iar 2 peste 65 de ani.
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Varsta respondentilor

4% 4%
25%

18-25 ani
26-45 ani
46-65 ani
peste 65 ani
67%

Conform graficului de mai sus, procentul populatiei tinere, active, din randul respondentilor la
chestionare (18-45 de ani) este de 71 %, fapt care se afla in deplina concordanta cu obiectivul
asumat in esantionarea publicului tinta, depasind procesul stabilit, de 55 % respondenti tineri.
Varsta respondentilor este inca un fapt care accentueaza relevanta chestionarelor deoarece
persoanele tinere, in plina activitate, se afla in genere in contact direct cu problemele zonei si sunt
interesate in mod concret de rezolvarea acestora.
Conform metodologiei de selectare a grupului tinta, s-a incercat ca esantionul de respondenti
selectat sa contina un numar reprezentativ de femei ( cel putin 39 % din totalul esantionului). De
aceea, 21 dintre cei 52 de respondenti sunt femei (40 %).
Repartizarea pe sexe a respondentilor

40%
femei
60%

barbati
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In ce priveste nivelul educatiei celor chestionati, 21 de persoane au studii superioare, 25 studii
liceale iar 4 studii gimnaziale.
Nivelul studiilor respondentilor

8%

42%

studii superioare
studii medii
studii gimnaziale

50%

Asa cum rezulta din graficul de mai sus, marea majoritate a respondentilor sunt absolventi de
studii superioare sau medii, asadar au pregatirea intelectuala si tehnica necesara elaborarii unor
raspunsuri inteligibile, veridice si relevante.
In masura in care au fost de acord sa raspunda chestionarului dupa pregatirea preliminara,
acesta a fost distribuit si persoanelor cu studii gimnaziale.
In ce priveste domeniile de activitate ale respondentilor, 18 dintre acestia isi defasoara
activitatea in domeniul public, 24 in sectorul privat iar 7 sunt membri ai societatii civile.
Domeniul de activitate al respondentilor

14%
37%

public
privat
societate civila

49%
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In ce priveste nivelul veniturilor, 8 dintre respondenti au venituri lunare sub 700 de lei, 37
dintre acestia intre 701 – 2000 lei si doar 6 intre 2001 – 5000 lei.
Nivelul veniturilor respondentilor

12%

16%

sun 700 lei
701-2000 lei
2001-5000 lei

72%

In urma centralizarii chestionarelor completate si ca urmare a analizarii caracteristicilor
demografice, sociale si economice ale actorilor locali care au raspuns la intrebarile chestionarului
adresat leaderilor locali, putem defini grupul de respondenti ca avand urmatoarele caracteristici:
-

Respondentii sunt in majoritate tineri, 71 % dintre acesti avand varsta cuprinsa
intre 18 si 45 de ani .

-

40 % dintre respondentii chestionarelor sunt femei, conform metodologiei de
selectare a publicului tinta descrise anterior.

-

42 % dintre respondenti au studii superioare iar 50 % au studii medii.

-

In ce priveste sectorul in care isi desfasoara activitatea, 49 % dintre respondenti isi
desfasoara activitatea in sectorul privat, 37 % in sectorul public iar 14 % in cadrul
societatii civile.

-

In ce priveste nivelul veniturilor respondentilor, 72 % au declarat un venit intre 701
si 2000 de lei, 16 % au venituri mai mici de 700 de lei iar 12 % venituri intre 20015000 lei.

In ansamblu, publicul tinta al chestionarelor adresate leaderilor locali poate fi descris ca
predominant tanar, cu studii majoritar medii, defasurandu-si activitatea in principal in
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domeniul privat, cu un nivel al veniturilor care nu depaseste – in general, 2000 de lei si
continanad un esantion reprezentativ de femei.

2.1.2. Evaluarea nivelului de cunoaștere / constientizare a principalelor oportunitati /
directii de dezvoltare ale zonei:
Nivelul de cunoastere si constientizare a principalelor oportunitati si directii de dezvoltare ale
zonei a fost evaluat prin intermediul a 3 intrebari:
Intrebarea 4: Care sunt, in opinia dumneavoastra, principalele resurse ale zonei GAL
La Noi in Sat ? (alegeti si ierarhizati trei optiuni)
a. resurse umane (populaţia apta de munca - tinerii - femeile)
b. resursele naturale (solul - pădurile - apele - flora şi fauna - peisajele)
c. resursele cultural – istorice (tradiţii - monumente de arhitectură - situri
arheologice)
d. resurse sociale (asocierea - cooperarea - organizarea)
e. resurse capitale (infrastructura rutieră - infrastructura tehnico-edilitara comunicaţii)
In cadrul prioritizarii realizate, varianta a a fost selectata printre primele trei optiuni de 49 de
ori, varianta b de 30 de ori, varianta c de 29 de ori, varianta d de 17 ori iar varianta e de 25 de ori.
Principalele resurse ale teritoriului

17%
33%

resursele umane
resursele naturale

11%

resursele cultural istorice
resursele sociale
resursele capitale
19%

20%
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Concluzii: Din punctul de vedere al leaderilor locali, principala resursa a teritoriul o
constituie resursele umane – populatia apta de munca, tinerii, femeile, in contextul existentei
unor resurse naturale si cultural istorice valoroase si a unor traditii in ce priveste asocierea,
cooperarea si organizarea sociala,

distribuite intr-un spatiu geografic in cadrul caruia

resursele capitale sunt dezvoltate satisfacator.
Situarea pe primul loc a resurselor umane denota faptul ca poplatia din mediul rural al
GAL La Noi in Sat a constientizat importanta implicarii actorilor locali in dezvoltarea
propriilor teritorii, fapt care a fost posibil si datorita activitatilor de informare, animare si
facilitare comunitara desfasurate de echipa GAL in cadrul Programului LEADER.
Putem afirma ca viziunea leaderilor locali cu privire la punctele tari ale teritoriului nu sa modificat fata de cea rezultata din consultarile publice anterioare realizarii PDL ci,
dimpotriva, a castigat in ceea ce priveste claritatea si specificitatea.
Este important de mentionat ca – in cadrul chestionarului aplicat pentru realizarea PDL
GAL La Noi in Sat au fost identificate aceleasi puncte tari ale zonei, cu deosebirea ca acum
pe locul 1 se situeaza resursele umane, care „au inversat locul” cu cele cultural istorice, aflate
atunci pe locul 1. Putem afirma ca actuala ordine a importantei resurselor a castigat in
coerenta logica, deoarece resursele cultural istorice, ca si cele naturale, nu pot fi puse in
valoare fara o atentia necesara mentinerii si dezvoltarii resurselor umane in teritoriu.
Intrebarea 5: Care credeti ca sunt cele mai importante directii de dezvoltare pentru zona
dumneavoastra? (alegeti si ierarhizati trei optiuni)
a. agricultura
b. silvicultura
c. industria
d. mestesugurile. Care ?
e. turismul
f. serviciile. Care?
g. altele
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In cadrul prioritizarii realizate, varianta a a fost selectata printre primele trei optiuni de 51 de
ori, varianta b de 38 de ori, varianta c de 23 de ori, varianta d de 18 ori, varianta e de 17 ori,
varianta f de 3 ori iar varianta g de 4 de ori.
Directiile de dezvoltare ale zonei

11%

2% 3%

agricultura
32%

12%

silvicultura
industria
mestesugurile
turismul
serviciile

15%
25%

altele

Concluzii: Principalele directii de dezvoltare a teritoriului sunt, in viziunea leaderilor
locali ai GAL la Noi in sat agricultura si silvicultura, in contextul unei dezvoltari moderate a
industriei si mestesugurilor. Fara a avea o importanta prea mare, turismul si serviciile sunt,
de asemeni, prezente printre primele trei optiuni.
La categoria „altele” sunt mentionate comertul si lautaria.
In ce priveste tipologia mestesugurilor care ar putea reprezenta directii de dezvoltare ale
teritoriului, leaderii locali au optat pentru tamplarie / prelucrarea lemnului (9 optiuni),
impletituri din rachita si papura (4 optiuni), cizmarie (doua optiuni), olarit (doua optiuni),
respectiv croitorie (o optiune).
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Asa cum releva si analiza SWOT a GAL La Noi in Sat, un mestesug bine cunoscut in zona
este olaritul, aparut inca din neolitic si care avea sa detina in zona o inflorire fara seaman. Astazi
mai sunt pe teritoriul GAL trei centre de olarit: Oboga, Romana, Corbeni, in care se mai lucreaza
ceramica smaltuita si nesmaltuita in forme si decoruri diverse. O parte din vase si-au pierdut
utilitatea si sunt folosite pentru decor, astfel urcioarele de nunta cu forme de pasari, oameni si
animale sau farfuriile intinse decorate cu pomul vietii, motiv specific centrelor de pe Valea
Oltetului.
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Putem afirma ca viziunea leaderilor locali cu privire la punctele tari ale teritoriului nu
s-a modificat fata de cea rezultata din consultarile publice anterioare realizarii PDL ci,
dimpotriva, a castigat in ceea ce priveste claritatea si specificitatea. De exemplu, au fost
identificate cu claritate cele mai importante 4 mestesuguri - resursa ale comunitatii:
Intrebarea 6: Va rugam sa selectati si sa ierarhizati din urmatoarea lista trei domenii pe
care dumneavoastra le-ati dori prioritar dezvoltate.
a. consolidarea sectorului agricol si silvic
b. dezvoltarea mediului de afaceri si a alternativelor ocupationale in sectorul non agricol
c. imbunatatirea conditiilor de trai si a serviciilor pentru populatie (modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii publice locale (scoli, gradinite, dispensare, spatii de recreere,
biblioteci etc)
d. formarea profesionala a intreprinzatorilor locali in scopul dobandirii de competente
antreprenoriale
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e. dezvoltarea turismului rural prin valorificarea durabila a patrimoniului cultural local
f. cooperarea cu alte comunitati rurale din Romania sau din Europa in scopul schimbului de
experienta, al dobandirii de noi cunostinte si al unor inititative comune
In cadrul prioritizarii realizate, varianta a a fost selectata printre primele trei optiuni de 39 de
ori, varianta b de 15 de ori, varianta c de 36 de ori, varianta d de 22 ori, varianta e de 12 ori iar
varianta f de 14 de ori.

Domenii de dezvoltare prioritare

9%

10%

28%

16%
11%
26%
consolidarea sectorului agricol si silvic

dezvoltarea mediului de afaceri

imbunatatirea conditiilor de trai/serviciilor

formarea profesionala

dezvoltarea turismului

cooperarea

Concluzii: La fel cum principalele directii de dezvoltare a teritoriului au fost identificate
mai sus ca fiind agricultura si silvicultura, domeniul de dezvoltare prioritar a fost identificat
de marea majoritate a leaderilor locali ca fiind consolidarea sectorului agricol si silvic.
Un alt important domeniu de dezvoltare este imbunatatirea conditiilor de trai si a
serviciilor pentru populatie, ca baza a dezvoltarii mediului de afaceri / alternativelor
ocupationale si turismului.
In acest context, nu poate fi lipsita de importanta nici formarea profesionala a
intreprinzatorilor, domeniu de dezvoltare care se situeaza pe cel de-al treilea loc intre
optiunile leaderilor locali ai teritoriului GAL la Noi in Sat.
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2.1.3. Evaluarea nivelului de cunostinte in domeniul LEADER la nivelul liderilor locali ai
GAL La Noi in Sat
Evaluarea nivelului de cunostinte in domeniul LEADER la nivelul liderilor locali ai GAL La
Noi in Sat s-a realizat prin intermediul a trei intrebari:
Intrebarea 1: Care este principiul fundamental al Axei 4/ LEADER a PNDR ?
a) Redactarea centralizata a unor strategii strategii care sa asigure dezvoltarea omogena si
unitara a teritoriilor rurale romanesti
b) Abordarea “de jos in sus”, pornind de la identificarea nevoilor specifice fiecarui teritoriu
rural in parte
c) Abordarea “de sus in jos”, pornind de la nevoile generale de dezvoltare ale spatuilui
rural romanesc
38 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de raspuns
b. S-au inregistrat 14 raspunsuri gresite – 13 selectii ale optiunii 1 si o selectie a optiunii c.
Care este principiul fundamental al Axei 4 / LEADER ?

27%
raspunsuri corecte
rasounsuri gresite
73%

Intrebarea 2 : Ce tip de institutii / organizatii au acces la finantare in cadrul LEADER ?
a. Numai institutiile publice
b. Numai agentii privati si ONG
c. Atat institutiile publice, cat si reprezentantii sectorului privat si societatii civile
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d. Oricine, din teritoriu sau din afara teritoriului, cu conditia ca proiectul propus sa
corespunda prioritatilor si masurilor Planului de Dezvoltare Locala al GAL La Noi in Sat.
42 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de raspuns c.
Ce tip de organizatii au acces la finantarea LEADER ?

19%

raspunsuri corecte
rasounsuri gresite
81%

Intrebarea 3: Investitiile finantate prin LEADER se pot realiza:
a. In zona rurala a GAL
b. In zona rurala a GAL si in orasele din apropiere
c. Doar in centrele de comuna
d. Oriunde
46 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de
raspuns a. S-au inregistrat 6 raspunsuri gresite – selectii ale optiunii b.
Unde se pot realiza investitiile LEADER ?

12%

raspunsuri corecte
raspunsuri gresite

88%
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Asadar, nivelul de cunostinte al actorilor locali in domeniul LEADER este bun, procentul
rapunsurilor corecte la cele doua intrebari depasind procentul de 50 % asumat ca ipoteza de lucru.
De altfel, cel mai mic procent de raspunsuri corecte inregistrat a fost de 73 % (intrebarea 1).
Chiar daca in ansamblu cunostintele privind domeniul LEADER la nivelul GAL La Noi
in sat satisfac si chiar depasesc asteptarile estimate exista inca lacune importante, ceea ce
face necesara continuarea procesului de informare si animare comunitara, pentru
optimizarea viitoarelor apeluri de selectie.
2.1.4. Interpretarea răspunsurilor la întrebările deschise adresate liderilor locali ai GAL
LA NOI IN SAT
In ce priveste proiectele de interes colectiv cu finantare LEADER pe care actorii locali ai GAL
le considera oportune pentru teritoriul din care fac parte (intrebarea 7) , este important de
mentionat faptul ca marea majoritate a subiectilor au raspuns la aceasta intrebare deschisa, cu
urmatoarele propuneri de proiecte:
-

Dezvoltarea retelei de canalizare si infiintarea de statii de epurare a apei – 35 propuneri

-

Alimentarea cu gaze a localitatilor – 12 propuneri

-

Modernizarea unor scoli si camine culturale – 11 propuneri

-

infiintarea de camine pentru batrani – 4 propuneri

Grădiniţa din comuna Pleşoiu
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-

Dezvoltarea si modernizarea serviciilor pentru populatie – o propunere

-

Impadurirea terenurilor agricole degradate – 4 propuneri

-

Construirea de platforme ecologice pentru colectarea deseurilor menajere – 4 propuneri

-

Infiintarea unui birou pentru informarea potentialilor beneficiari de fonduri europene – o
propunere

-

Infiintarea de baze sportive – 5 propuneri

-

Construirea de locuinte si cantine sociale – 2 propuneri

-

Construirea unui centru de informare turistica – 14 propuneri

-

Construirea unui centru medical si dotarea acestuia cu aparatura medicala performanta –
5 propuneri

-

Amenajarea unor puncte de desfacere a produselor agricole – 7 propuneri

-

Reabilitarea obiectivelor culturale – o propunere
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Manastirea Calui
-

Amenajarea parcurilor comunale – 2 propuneri

-

Imbunatatirea iluminatului public – o propunere

In ce priveste proiectele de interes privat cu importanta pentru dezvoltarea in ansamblu a
teritoriului pe care actorii locali ai GAL le considera oportune pentru teritoriul din care fac parte
(intrebarea 8) , este important de mentionat faptul ca marea majoritate a subiectilor au raspuns la
aceasta intrebare deschisa, cu urmatoarele propuneri de proiecte:
-

Infiintarea de ateliere mestesugaresti (tamplarie, impletituri, olarit, cizmarie) – 13
propuneri

Ceramica de Oboga
-

Infiintarea de unitati de morarit / panificatie / brutarii – 4 propuneri
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-

Infiintarea de credcatorii de pasari / complexe agro-zootehnice – 16 propuneri

-

Infiintarea de pensiuni agro-turistice – 7 propuneri

-

Infiintarea unor puncte de colectare a cerealelor – 2 propuneri

-

Infiintarea unor puncte de colectare a materiilor prime din zootehnie – o propunere

-

Infiintarea de forme asociative, pentru practicarea eficienta a agriculturii – 8 propuneri

-

Infiintarea de plantatii pomicole – 2 propuneri

-

Proiecte pentru dezvoltarea apiculturii – 9 propuneri

-

Infiintarea de sere si solarii – 9 propuneri

Cultura legumelor in spatii protejate

-

Achizitionarea de utilaje agricole performante – 9 propuneri

-

Infiintarea unor depozite de legume – 2 propuneri

-

Formarea profesionala a somerilor – 5 propuneri

-

Proiecte pentru dezvoltarea pisciculturii – o propunere
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-

Centre de prelucrare a produselor agricole / legumicole – 4 propuneri

Propunerea de proiect
Dezvoltarea retelei de
canalizare si infiintarea
de statii de epurare a apei
Construirea unui centru de
informare turistica
Modernizarea unor scoli si
camine culturale
Proiecte pentru dezvoltarea
apiculturii
Infiintarea de crescatorii de
pasari / complexe agrozootehnice
Infiintarea de ateliere
mestesugaresti (tamplarie,
impletituri, olarit, cizmarie)
Alimentarea cu gaze a
localitatilor
Infiintarea de pensiuni agroturistice
Achizitionarea de utilaje
agricole performante
Infiintarea de forme
asociative, pentru practicarea
eficienta a agriculturii
Amenajarea unor puncte de
desfacere a produselor
agricole/targuri comunale
Formarea profesionala a
somerilor
Construirea unui centru
medical si dotarea acestuia
cu aparatura medicala
performanta
Infiintarea de baze sportive
Infiintarea de unitati de
morarit / panificatie / brutarii
Construirea de platforme

Masura in care se
incadreaza

Numarul de propuneri

322

35

313

14

322

11

141

9

112,141

16

312

14

322

12

313

7

121

9

142

8

322

8

111

5

312

5

322

5

312

4

322

4
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Propunerea de proiect
ecologice pentru colectarea
deseurilor menajere
Impadurirea terenurilor
agricole degradate
Centre de prelucrare a
produselor agricole /
legumicole
Infiintarea de sere si solarii
Infiintarea unor depozite de
legume
Infiintarea de plantatii
pomicole
Infiintarea unor puncte de
colectare / depozitare a
cerealelor
Amenajarea parcurilor
comunale
Construirea de locuinte si
cantine sociale
Reabilitarea obiectivelor
culturale
Imbunatatirea iluminatului
public
Proiecte pentru dezvoltarea
pisciculturii
Infiintarea unui birou pentru
informarea potentialilor
beneficiari de fonduri
europene
Dezvoltarea si modernizarea
serviciilor pentru populatie

Masura in care se
incadreaza

Numarul de propuneri

221

4

312

4

112,141

9

121

2

112,141

2

123

2

322

2

322

2

322

1

322

1

121

1

322

1

322

1

Total propuneri de proiecte Masura 322: 83
Total propuneri de proiecte Masura 121: 12
Total propuneri de proiecte pentru Masurile 112 sau 141: 27
Total propuneri de proiecte pentru Masura 312: 27
Total propuneri de proiecte pentru Masura 221: 4
Total propuneri de proiecte pentru Masura 313: 21
Total propuneri de proiecte pentru Masura 141: 9proiecte: 5
Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare C431.2021243095601/21.12.2012

37

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ“LA NOI ÎN SAT”
Jud. Olt, Sat Bobicești, Comuna Bobicești,
Str. Bobicești nr. 52, camera 1
Registrul Special 10/26.09.2012 | CIF 30780340
Banca Transilvania, IBAN RO49BTRL02901205P35558XX
0249 455 501| gal.lanoiinsat@yahoo.com

Proiectele identificate de leaderii locali ai zonei GAL La Noi in Sat corespund, in linii
generale, problematicii prezentate in descrierea teritoriului si in analiza SWOT a PDL GAL La
Noi in Sat.
De exemplu, PDL subliniaza lipsa şi/sau insuficienţa reţelelor de alimentare cu apă şi de
evacuare ape uzate precum si faptul ca nu există la nivelul tuturor comunelor din teritoriu reţele de
alimentare cu apă potabilă şi nici reţele de evacuare ape uzate sau, dacă există acestea nu acoperă
integral necesarul existent, ceea ce constituie un impediment în calea dezvoltării locale, din punct
de vedere al asigurării condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii comunităţii precum şi pentru vizitatorii
zonei. Faptul este confirmat de cele 35 de propuneri de proiecte din prezentul studiu care privesc
imbunatatirea retelei de apa-canal.
De asemenea, PDL GAL La Noi in Sat consemneaza capacitatea redusă de procesare a
produselor agricole ca punct slab in analiza SWOT a teritoriului iar existenta problemei este
confirmata in prezentul studiu de propunerile de proiect vizand infiinarea unor centre de prelucrare
a produselor agricole / legumicole sau unitati de morarit si panificatie.
Inexistenţa unei forme organizate de colectare şi valorificare a produselor agricole autohtone,
asa cum apare descrisa in PDL , este confirmata de propunerile de proiecte vizand infiintarea unor
puncte de colectare a cerealelor .
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Aceeasi corespondenta intre analiza SWOT a PDL si propunerile de proiecte se remarca in
celelalte domenii: de exemplu, posibilitatea de desfasurare a activitatilor sportive este limitata in
zona GAL LA NOI IN SAT, data fiind prezenta redusa a unor spatii adecvate pentru practicarea
acestor activitati. Spatiile in care pot sa fie practicate sporturile sunt cele din incintele salilor de
sport scolare sau a terenurilor de sport, neamenajate insa. De asemenea parcurile, spatiile de joaca
pentru copii, pistele de biciclete etc., sunt aproape inexistente. De aceea, propunerile privind
infiintarea de baze sportive intaresc concluziile analizei SWOT.
Un alt fapt relevat de analiza SWOT consta in aspectele problematice cu care se confrunta
turismul rural: infrastructura de cazare inexistenta, infrastructura de acces precara, lipsa spatiilor
de parcare. etc. Existenta unui potential turistic deosebit este confirmata si de cele 7 propuneri
privind construirea de pensiuni turistice.
Cu toate acestea, nu toti respondentii au raspuns la aceasta intrebare deschisa iar numarul si
diversitatea proiectelor propuse sunt inca departe de a satisface nevoile teritoriului. De asemeni, nu
toate proeictele identificate sunt compatibile cu tipologia LEADER (microproiecte cu valoare
totala de maximul 400.000 euro), ele depasind ca valoare estimata bugetul care poate fi alocat in
cadrul PDL.
In concluzie, procesul de informare si animare comunitara trebuie sa continue, diversificandu-si
mesajul si mijloacele de comunicare, pana cand gradul de interes al comunitatilor locale fata de
programul LEADER va evolua si se va concretiza in proiecte fezabile, precise, cu grad sporit de
specificitate si aplicabilitate.
Concluziile prezentului studiu vor determina inclusiv o reconsiderare a mijloacelor de
animare si informare a teritoriului: pe langa publicitatea realizata prin intermediul afiselor
si pliantelor , se va pune un accent deosebit pe intalnirea directa cu leaderii informali ai
comunitatii si explicarea principiilor si oportunitatilor programuliui LEADER folosind
tehnici variate de comunicare, in functie de profilul social si de gradul de pregatire al
interlocutorului.
In ce priveste propuneri de imbunatatire a programului si a activitatii echipei tehnice a
GAL La Noi in Sat (intrebarea 9), subiectii chestionarului adresat leaderilor locali au
raspuns dupa cum urmeaza:
1. Simplificarea documentatiei necesare intocmirii proiectelor – 27 raspunsuri
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2. Instruirea actorilor locali – 4 raspunsuri
3. Informare si comunicare in implementarea strategiei de dezvoltare locala – 14 raspunsuri
4. Constituirea unor grupuri de lucru pentru implementarea proiectelor finantate de GAL – 1
5. Finantarea unui numar mai mare de proiecte – o propunere
6. Finalizarea proiectelor propuse – un raspuns
7. Implicarea tinerilor in activitatea GAL – doua raspunsuri
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2.2. Chestionarul II – adresat beneficiarilor / potentialilor beneficiari
2.2.1. Concluziile prelucrării datelor personale ale respondenților
51 dintre cei 52 de subiecti s-au nascut in localitatea in care au domiciliul actual iar unul in
alta localitate dar tot in mediul rural. Un singur respondent isi desfasoara activitatea in mediul
urban

(orasul

Bals)

.

Mediul de provenienta al respondentilor

4%

localitatea de domiciliu
alta localitate

96%

Asadar, marea majoritate a respondentilor s-au nascut in mediul rural, chiar in localitatea de
domiciliu, ceea ce inseamna ca acestia sunt familiarizati cu problemele zonei de o perioada lunga
de timp.
In ce priveste varsta respondentilor, 5 dintre acestia au intre 18-25 de ani, 28 intre 26-45, 16
intre 46-65 iar 2 peste 65 de ani.

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare C431.2021243095601/21.12.2012

41

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ“LA NOI ÎN SAT”
Jud. Olt, Sat Bobicești, Comuna Bobicești,
Str. Bobicești nr. 52, camera 1
Registrul Special 10/26.09.2012 | CIF 30780340
Banca Transilvania, IBAN RO49BTRL02901205P35558XX
0249 455 501| gal.lanoiinsat@yahoo.com

Varsta respondentilor

4%

10%

31%

55%

18-25 ani

26-45 ani

46-65 ani

peste 65 ani

Conform graficului de mai sus, procentul populatiei tinere, active, din randul respondentilor la
chestionare (18-45 de ani) este de 65 %, fapt care se afla in deplina concordanta cu obiectivul
asumat in esantionarea publicului tinta si depasind procesul stabilit, de 55 % respondenti tineri.
Varsta respondentilor este un fapt care accentueaza relevanta chestionarelor deoarece
persoanele tinere, in plina activitate, se afla in genere in contact direct cu problemele zonei si sunt
interesate in mod concret de rezolvarea acestora.
Conform metodologiei de selectare a grupului tinta, s-a incercat ca esantionul de respondenti
selectat sa contina un numar reprezentativ de femei ( 37 % din totalul esantionului). De aceea, 19
dintre cei 52 de respondenti sunt femei (37 %).
Repartizarea pe sexe a respondentilor

37%
femei
barbati
63%
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In ce priveste nivelul educatiei celor chestionati, 19 persoane au studii superioare, 26 studii
liceale iar 7 studii gimnaziale.
Nivelul studiilor respondentilor

13%
37%

50%

studii superioare

studii medii

studii gimnaziale

Asa cum rezulta din graficul de mai sus, marea majoritate a respondentilor sunt absolventi de
studii medii sau superioare, asadar au pregatirea intelectuala si tehnica necesara elaborarii unor
raspunsuri inteligibile, veridice si relevante.
In masura in care au fost de acord sa raspunda chestionarului dupa pregatirea preliminara,
acesta a fost distribuit si persoanelor cu studii gimnaziale.
In ce priveste domeniile de activitate ale respondentilor, 16 dintre acestia

isi defasoara

activitatea in domeniul public, 28 in sectorul privat iar 8 sunt membri ai societatii civile.
Domeniile de activitate ale respondentilor

15%
31%
public
privat
societate civila

54%
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In ce priveste nivelul veniturilor, 9 dintre respondenti (23 %) au venituri lunare sub 700 de lei,
35 dintre acestia intre 701 – 2000 lei si doar 8 intre 2001 – 5000 lei.
Nivelul veniturilor respondentilor

15%

17%

68%

sun 700 lei

701-2000 lei

2001-5000 lei

In urma centralizarii chestionarelor completate si ca urmare a analizarii caracteristicilor
demografice, sociale si economice ale actorilor locali care au raspuns la intrebarile chestionarului
adresat potentialilor beneficiari, putem defini grupul de respondenti ca avand urmatoarele
caracteristici:
-

Respondentii sunt in majoritate tineri, 65 % dintre acesti avand varsta cuprinsa
intre 18 si 45 de ani.

-

37 % dintre respondentii chestionarelor sunt femei, conform metodologiei de
selectare a publicului tinta descrise anterior.

-

37 % dintre respondenti au studii superioare iar 50 % au studii medii.

-

In ce priveste sectorul in care isi desfasoara activitatea, 54 % dintre respondenti isi
desfasoara activitatea in sectorul privat, 31 % in sectorul public iar 15 % in cadrul
societatii civile.

-

In ce priveste nivelul veniturilor respondentilor, 68 % au declarat un venit intre
701-2000 de lei.

In ansamblu, publicul tinta al chestionarelor adresate potentialilor beneficiari poate fi
descris ca predominant tanar, cu studii majoritar medii, defasurandu-si activitatea in
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principal in domeniul privat, cu un nivel al veniturilor care nu depaseste – in general, 2000
de lei si continanad un esantion reprezentativ de femei.

2.2.2. Evaluarea nivelului de cunoaștere / constientizare a principalelor oportunitati /
directii de dezvoltare ale zonei:
Evaluarea nivelului de cunoastere / constientizare a principalelor oportunitati/directii de
dezvoltare ale zonei la nivelul potentialilor beneficiari ai GAL La Noi in Sat s-a facut prin
intermediul a doua intrebari:
Intrebarea 3. Care sunt, in opinia dumneavoastră, principalele probleme cu care se
confruntă zona ? Ierarhizati cele mai importante cinci optiuni.
a. lipsa locurilor de muncă
b. lipsa pieţelor de desfacere
c. infrastructura rutieră deficitară
d. populaţia îmbătrânită
e. infrastructura tehnico-edilitară absentă sau deficitară
f. prezenţa hazardurilor naturale ( secete, inundaţii, alunecări de teren etc)
g. poluarea mediului înconjurător (apă, aer, sol, păduri. Deşeuri)
h. dispariţia tradiţiilor, a meşteşugurilor etc.
i. asistenţă medicală
j. educaţia
k. lipsa capacităţii de organizare
l. lipsa posibilităţilor de recreere
m. lipsa cunoştinţelor şi a informaţiilor.
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n. altele
In cadrul prioritizarii realizate, varianta a a fost selectata printre primele trei optiuni de 46 de
ori, varianta b de 33 de ori, varianta c de 23 de ori, varianta d de 32 de ori, varianta e de 17 ori,
varianta f de 13 ori, varianta g de 3 ori, varianta h de 17 ori, varianta i de 8 ori, varianta j de 12 ori,
varianta l de 7 ori, varianta m de 22 de ori iar varianta k de 9 de ori.

Problemele cu care se confrunta zona
9%
3%

4%

19%

5%
3%

14%

7%
1%
5%

10%
13%

lipsa locurilor de munca
7%

lipsa pietelor de desfacere

infrastructura deficitara

populatia imbatranita

infrastructura tehnico edilitara

hazarduri naturale

poluarea mediului

disparitia traditiilor

asistenta medicala deficitara

educatia

lipsa posibilitatilor de recreere

lipsa informatiilor

lipsa capacitatii de organizare

Concluzii: Cele mai importante probleme cu care se confrunta zona GAL La Noi in sat
sunt – in viziunea potentialilor beneficiari, lipsa locurilor de munca, lipsa pietelor de
desfacere si infrastructura tehnico edilitara deficitara.
Putem afirma ca viziunea leaderilor locali cu privire la problemele teritoriului nu s-a
modificat fata de cea rezultata din consultarile publice anterioare realizarii PDL ci,
dimpotriva, a castigat in ceea ce priveste claritatea si specificitatea.
Totusi, in timp ce chestionarul aplicat in cadrul procesului de realizare a PDL GAL La
Noi in Sat releva ca principala problema infrastructura rutieră deficitară, actualul
chestionar identifica in acest sens lipsa locurilor de munca , ceea ce poate insemna ca
acutizarea crizei economice isi face simtite efectele. In acest context, aportul LEADER la
crearea de noi locuri de munca pentru populatie poate avea un rol semnificativ.
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Este important de mentionat si faptul ca lipsa pietelor de desfacere este considerata cea
de a doua problema grava a GAL la Noi in Sat in cadrul ambelor etape ale aplicarii de
chestionare.
Intrebarea 8: Formulati 3 idei de proiecte pe care le-ati dori

implementate in zona

dumneavoastra si precizati Masurile din Planul de Dezvoltare Locala al GAL La Noi In Sat
in care acestea se incadreaza.
Aproape toti subiectii chestionati au raspuns la aceasta intrebare deschisa, cu urmatoarele
propuneri de proiecte:
1. Modernizarea drumurilor comunale – 13 propuneri
2. Construirea / modernizarea caminelor culturale- 14 propuneri
3. Crearea de locuri de munca prin atragerea investitorilor in zona (oferirea de facilitati)
– 3 propuneri
4. Crearea de centre pentru prelucrarea produselor agricole – 11 propuneri
5. Organizarea de cursuri de calificare – o propunere
6. Imbunatatirea retelei de canalizare, construirea de statii de epurare a apei – 26 de
propuneri
7. Impadurirea suprafetelor agricole degradate, neproductive – 8 propuneri
8. Infiintarea unui centru de informare turistica – 9 propuneri
9. Construirea unor platforme de colectare a gunoiului – 2 propuneri
10.

Achizitionarea de utilaje pentru fermieri – 3 propuneri
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11. Introducerea retelei de gaz metan – 3 propuneri
12. Infiintarea unor intreprinderi de morarit si panificatie – 3 propuneri

13. Constructia de pensiuni turistice – 4 propuneri
14. Infiintarea de unitati farmaceutice – 6 propuneri
15. Infiintarea unui centru de prelucrare a lemnului – 7 propuneri
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16. Infiintarea de complexe agro-zootehnice – 4 propuneri
17. Construirea de locuinte sociale – o propunere
18. Infiintarea unor ateliere de croitorie – 4 propuneri

19. Infiintarea de sere si solarii – 3 propuneri
20. Construirea unui azil pentru persoanele varstnice – o propunere
21. Infiintarea unei cantine sociale – o propunere
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Propunerea de proiect

Masura in care se
incadreaza

Numarul de propuneri

Imbunatatirea retelei de
canalizare, construirea de

322

26

313

9

322

13

322

14

322

1

112.141

4

312

7

312

4

313

4

121

3

322

1

111

1

312

6

312

3

Nu se incadreaza

3

statii de epurare a apei
Construirea unui centru de
informare turistica
Modernizarea drumurilor
comunale
Modernizarea unor camine
culturale
Construirea de locuinte
sociale
Infiintarea de complexe agrozootehnice
Infiintarea unui centru de
prelucrare a lemnului
Infiintarea unor ateliere de
croitorie
Infiintarea de pensiuni agroturistice
Achizitionarea de utilaje
agricole performante
Infiintarea unei cantine
sociale
Organizarea de cursuri de
calificare
Infiintarea de unitati
farmaceutice
Infiintarea de unitati de
morarit / panificatie / brutarii
Crearea de locuri de munca
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Propunerea de proiect

Masura in care se
incadreaza

Numarul de propuneri

prin atragerea investitorilor
in zona (oferirea de facilitati)
Impadurirea terenurilor
agricole degradate

221

8

312

11

112,141

3

322

1

322

2

322

3

Centre de prelucrare a
produselor agricole

Infiintarea de sere si solarii
Construirea unui azil de
batrani
Construirea unor platforme
de colectare a gunoiului
Introducerea retelei de gaz
metan

Total propuneri care se incadreaza in Masura 322: 61
Total propuneri care se incadreaza in Masurile 112 sau 141: 7
Total propuneri care se incadreaza in Masura 121: 3
Total propuneri care se incadreaza in Masura 111: 1
Total propuneri care se incadreaza in Masura 221: 8
Total propuneri care se incadreaza in Masura 313: 13
Total propuneri care nu se incadreaza in Masurile PDL: 3
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In linii generale, necesitatea proiectelor identificate de potentialii beneficiari

corespunde

problemelor identificate in descrierea teritoriului si in analiza SWOT a PDL GAL La Noi in Sat.
De exemplu, PDL specifica faptul ca localităţile din teritoriu nu beneficiază de alimentare cu
gaze naturale. Faptul este confirmat de propunerile de proiecte din prezentul studiu care privesc
introducerea retelei de gaze naturale.
De asemeni, PDL GAL La Noi in Sat subliniaza dotarea insuficienta sau necorespunzatoare a
caminelor culturale ca punct slab in analiza SWOT a teritoriului iar existenta problemei este
confirmata in prezentul studiu de cele 14 propuneri de proiect vizand construirea / modernizarea
caminelor culturale.
Aceeasi corespondenta intre analiza SWOT a PDL si propunerile de proiecte se remarca in
celelalte domenii.
Desi majoritatea respondentilor au raspuns la aceasta intrebare deschisa si se pot remarca
similitudini de idei intre liderii locali si potentialii beneficiari, numarul si diversitatea proiectelor
propuse sunt inca departe de a satisface nevoile teritoriului si chiar mai departe de a satisface
nevoia de initiativa privata la nivelul teritoriului (50 % din propunerile potentialilor beneficiari
vizeaza proiecte care sunt de interes public). De asemeni, nu toate proeictele identificate sunt
compatibile cu tipologia LEADER (microproiecte cu valoare totala de maximul 400.000 euro),
multe depasind ca valoare estimata bugetul care poate fi alocat in cadrul PDL.
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In concluzie, procesul de informare si animare comunitara trebuie sa continue,
diversificandu-si mesajul si mijloacele de comunicare, pana cand gradul de interes al
comunitatilor locale fata de programul LEADER va evolua si se va concretiza in proiecte
fezabile, precise, cu grad sporit de specificitate si aplicabilitate.
Concluziile prezentului studiu vor determina inclusiv o reconsiderare a mijloacelor de
animare si informare a teritoriului: pe langa publicitatea realizata prin intermediul afiselor
si pliantelor , se va pune un accent deosebit pe intalnirea directa cu potentialii beneficiari si
explicarea principiilor si oportunitatilor programului LEADER folosind tehnici variate de
comunicare, in functie de profilul social si de gradul de pregatire al interlocutorului.

2.2.3. Evaluarea nivelului de cunostinte in domeniul LEADER la nivelul liderilor locali ai
GAL La Noi in Sat
Evaluarea nivelului de cunostinte in domeniul LEADER la nivelul potentialilor beneficiari ai
GAL La Noi in Sat s-a facut prin intermediul a 7 intrebari specifice:
Intrebarea 1: Care dintre urmatoarele caracteristici sunt specifice Axei 4 / LEADER a
PNDR ?
a.

participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul de dezvoltare locala

b.

dezvoltarea

mediului economic

/ diversificarea si dezvoltarea economiei rurale în

folosul comunitatilor
c.

dezvoltarea macroeconomiei locale, incurajarea marilor investitori

d.

îmbunatatirea abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale / imbunatatirea
guvernantei locale

e.

rezolvarea problemelor de infrastructiura ale localitatilor din teritoriu

f.

impact ridicat, acoperirea unei largi categorii de actiuni si beneficiari

g.

stimularea unor abordari noi si inovative

h.

stimularea cooperarii cu alte teritorii rurale
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i.

cresterea rolului economic al oraselor mici din regiune

j.

implementarea “pas cu pas”

k.

conservarea patrimoniului rural si cultural
Varianta corecta de raspuns a - participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul

de dezvoltare locala, a fost recunoscuta de 26 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
Participarea membrilor comunitatii la procesul de
dezvoltare locala

50%

Varianta corecta

50%

de raspuns b - dezvoltarea

varianta corecta selectata
varianta corecta neselectata

mediului economic

/ diversificarea si

dezvoltarea economiei rurale în folosul comunitatilor, a fost recunoscuta de 16 de ori ca fiind
specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
Dezvoltarea mediului economic / diversificarea
economiei rurale in folosul comunitatilor

31%
varianta corecta selectata
varianta corecta neselectata
69%

Varianta incorecta de raspuns c - dezvoltarea macroeconomiei locale, incurajarea marilor
investitori, a fost recunoscuta de 7 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
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Dezvoltarea macroeconomiei locale, incurajarea marilor
investitori

13%
Varianta incorecta selectata
Varianta incorecta
neselectata
87%

Varianta corecta de raspuns d - îmbunatatirea abilitatilor organizatorice ale comunitatilor
locale / imbunatatirea guvernantei locale, a fost recunoscuta doar de 5 de ori ca fiind specifica
Axei 4 LEADER a PNDR.
Imbunatatirea abilitatilor organizatorice ale comunitatilor

10%

Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata

90%

Varianta incorecta de raspuns e - rezolvarea problemelor de infrastructiura ale localitatilor
din teritoriu, a fost recunoscuta de 13 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
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Rezolvarea problemelor de infrastructura ale localitatilor

25%
Varianta incorecta selectata
Varianta incorecta
neselectata
75%

Varianta corecta de raspuns f - impact ridicat, acoperirea unei largi categorii de actiuni si
beneficiari, a fost recunoscuta de 9 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
Acoperirea unei largi categorii de actiuni si beneficiari

17%

Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata

83%

Varianta corecta de raspuns g - stimularea unor abordari noi si inovative, a fost recunoscuta
de 8 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
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Stimularea unor abordari noi si inovative

15%

Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata

85%

Varianta corecta

de raspuns h - stimularea cooperarii cu alte teritorii rurale, a fost

recunoscuta de 14 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
Stimularea cooperarii cu alte teritorii rurale

27%
Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata
73%

Varianta incorecta de raspuns i - cresterea rolului economic al oraselor mici din regiune, a
fost recunoscuta o singura data ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR
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Cresterea rolului economic al oraselor mici in regiune

2%

Varianta incorecta selectata
Varianta incorecta
neselectata
98%

Varianta corecta de raspuns j – implementarea “pas cu pas” , a fost recunoscuta de 4 ori ca
fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
Implementarea "pas cu pas"

8%

Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata

92%

Varianta corecta

de raspuns k – conservarea patrimoniului rural si cultural, a fost

recunoscuta de 9 de ori ca fiind specifica Axei 4 LEADER a PNDR.
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Conservarea patrimoniului rural

17%

Varianta corecta selectata
Varianta corecta neselectata

83%

Intrebarea 2: Selectarea proiectului dvs. in cadrul LEADER este decisa de:
a. APDRP
b. GAL
c. Camera Agricola
34 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de
raspuns b. S-au inregistrat 18 raspunsuri gresite – alegeri ale variantei de raspuns a.
Institutia responsabila de selectarea proiectelor LEADER

35%

65%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Intrebarea 3: Contractarea proiectului dvs. este realizata de:
a. APDRP
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b. GAL
c. Camera Agricola
22 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de
raspuns a. S-au inregistrat 30 de raspunsuri gresite – alegeri ale variantei de raspuns b.
Cine realizeaza contractarea proiectelor LEADER ?

42%

58%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Intrebarea 4: Institutia responsabila cu realizarea platilor pentru beneficiari este:
a. APDRP
b. GAL
c. Camera Agricola
26 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de
raspuns a. S-au inregistrat 26 de raspunsuri gresite – alegeri ale variantelor de raspuns b (24) si
c (2).
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Care este institutia responsbila de realizarea platilor catre
beneficiari ?

50%

50%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Intrebarea 5: Procentul de finantare in cadrul unei masuri se stabileste tinand cont de:
a. Localitatea din care vine beneficiarul
b. Capitalul propriu de care dispune beneficiarul
c. Caracterul actiunii (generatoare de profit sau nu)
28 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de raspuns
c. S-au inregistrat 24 de raspunsuri gresite – alegeri ale variantelor de raspuns a (3) si b (21).
Cum se stabileste procentul de finantare in cadrul unei
masuri ?

46%
54%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Intrebarea 6: Cum functioneaza plata cheltuielilor eligibile?
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a. Beneficiarul primeste toata suma alocata implementarii proiectului si din ea realizeaza
cheltuieli
b. Beneficiarul realizeaza cheltuieli si ulterior primeste sumele aferente activitatilor eligibile
c. Beneficiarul alege cum doreste sa procedeze
40 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de
raspuns b. S-au inregistrat 12 raspunsuri gresite – alegeri ale variantelor de raspuns a (11) si c
(1).
Cum functioneaza plata cheltuielilor eligibile ?

46%
54%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Intrebarea 7: Ce cheltuieli pot avea caracter de eligibilitate in proiect?
a. Comisioane bancare, costurile garanţiilor, costuri de schimb valutar, taxe si pierderi
ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP
b. Studii tehnice, planuri de afaceri si Studii de Fezabilitate.
c. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal
48 dintre cei 52 de subiecti au raspuns corect la aceasta intrebare, alegand varianta de raspuns
b. S-au inregistrat 4 raspunsuri gresite – alegeri ale variantelor de raspuns a (2) si c (2).
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Ce cheltuieli sunt eligibile intr-un proiect LEADER ?

8%

92%

Raspunsuri corecte

Raspunsuri incorecte

Asadar, nivelul de cunostinte al actorilor locali in domeniul LEADER este satisfacator, media
rapunsurilor corecte la cele 7 intrebari atingand procentul de 50 % asumat ca ipoteza de lucru.
Concluzii: Chiar daca in ansamblu cunostintele privind domeniul LEADER la nivelul
GAL La Noi in Sat satisfac asteptarile estimate exista lacune importante (raspunsuri sub 50
% corecte la intrebarea 3, frecvente alegeri ale optiunilor gresite la intrebarea 1) , ceea ce
face necesara continuarea procesului de informare si animare comunitara si mai ales
orientarea acestuia catre furnizarea de informatii insuficient cunoscute pana acest moment,
pentru optimizarea viitoarelor apeluri de selectie.
Mai mult decat atat, consideram ca trebuie acordata o atentie deosebita adaptarii
limbajului tehnic la publicul tinta, astfel incat informatia sa fie mai bine perceputa si sa se
fixeze pe termen indelungat.
2.2.4. Asteptarile potentialilor beneficiari privind viitoarele campanii de informare ale
GAL LA NOI IN SAT
Intrebarea 9: Considerati ca prin campaniile de informare GAL ar trebui sa primiti mai
multe informatii cu privire la (alegeti si ierarhizati trei optiuni):
a. proiectele care pot fi finantate
b. cheltuielile eligibile
c. cererile de plata
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d. obtinerea scrisorilor de garantare
e. vizitele in teren in scopul monitorizarii proiectelor
f. regimul TVA
g. altele
In cadrul prioritizarii realizate, varianta a a fost selectata de 50 de ori, varianta b de 42 de ori,
varianta c de 35 de ori, varianta d de 13 ori, varianta e de 6 ori, varianta f de 13 ori iar varianta g o
singura data.
Informatii astepetate de la campaniile de informare GAL

8%

4% 8%

1%
31%

22%
26%
proiectele care pot fi finantate

cheltuielile eligibile

cererile de plata

obtinerea scrisorilor de garantare

vizitele in teren

regimul TVA

altele

Concluzii: Principala asteptare pe care potentialii beneficiari ai programului LEADER
la nivelul teritoriului GAL La Noi in Sat

o au de la viitoarele campanii de informare ale

GAL este primirea de informatii cu privire la proiectele eligibile si la cheltuielile eligibile in
cadrul acestora, respectiv la cererile de plata.
De aceea, sesiunile de informare initiate de GAL vor continua, dezvoltand si mai
amanuntit tematica solicitata.
Trebuie remarcat si faptul ca, la aceasta intrebare, toate variantele de raspuns au fost
selectate – in mai mica sau mai mare masura, ceea ce indica faptul ca sesiunile de informare
organizate de GAL nu trebuie sa piarda din vedere nici un aspect privitor la componenta
tehnica a intocmirii cererilor de finantare.
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2.2.5. Propunerile potentialilor beneficiari ai programului LEADER din cadrul GAL LA
NOI IN SAT cu privire la imbunatatirea programului si a activitatii echipei tehnice
de lucru
Intrebarea 10: Propuneri pentru imbunatatirea programului si a activitatii echipei tehnice a
GAL:
Cea mai frecvent intalnita propunere in raspunsurile subiectilor a fost simplificarea modului de
intocmire a proiectelor (20 de propuneri), urmata de informarea potentialilor beneficiari cu privire
la masurile in cadrul carora se poate solicita finantarea (8 propuneri).
Urmatoarele propuneri s-au regasit de mai putin de 5 ori in raspunsurile subiectilor:
-

Informarea cetatenilor in timp optim / util – 3 raspunsuri

-

Informare cu privire la proiectele de succes – 4 raspunsuri

-

Implicarea tinerilor din zona in activitatea GAL – o propunere
Propuneri de imbunatatire a activitatii GAL
1
3

1
0

4
8
5

20
10

15

20

Implicarea tinerilor
Exemple de succes
Informarea cetatenilor in timp optim
Informarea cu privire la Masurile PDL
simplificarea modului de intocmire a proiectelor

Concluzii: Cele mai frecvente propuneri ale potentialilor beneficiari privind
imbunatatirea activitatii GAL au fost simplificarea modului de intocmire a proiectelor,
respectiv informarea amanuntita cu privire la Masurile PDL GAL La Noi in Sat.
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2.3.Chestionarul III – adresat evaluatorilor
2.3.1. Concluziile prelucrării datelor personale ale respondenților
Toti cei 7 respondenti s-au nascut in mediul rural, chiar in localitatea de domiciliu, ceea ce
inseamna ca sunt familiarizati cu problemele zonei si ca ca relevanta chestionarelor aplicate, sub
aspectul cunoasterii problematicii abordate de catre publicul tinta, va fi maxima.
In ce priveste varsta respondentilor, 2 dintre acestia au intre 26-45 ani, 4 intre 46-65 de ani iar
unul peste 65 de ani.

Varsta respondentilor

14%

29%

25-45 ani
46-65 ani
peste 65 aani

57%

In ce priveste nivelul educatiei celor chestionati, 5 dintre acestia au studii superioare iar 2
studii liceale.

Nivelul studiilor respondentilor

29%
studii superioare
studii medii
71%
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Asa cum rezulta din graficul de mai sus, marea majoritate a respondentilor sunt absolventi de
studii superioare, asadar au pregatirea intelectuala si tehnica necesara elaborarii unor raspunsuri
veridice si relevante.
2 dintre respondenti isi defasoara activitatea in domeniul public, 4 in sectorul privat iar unul
cadrul unei organizatii neguvernamentale, conform structurii Comitetului de Selectie a Proiectelor
asumata prin Planul de Dezvoltare Locala.

Domeniile de activitate ale respondentilor

14%

29%

Sectorul public
Sectorul privat
Sectorul ONG

57%

Nivelul veniturilor respondentilor:
Nivelul veniturilor respondentilor

20%

intre 701-2000 lei
intre 2001-5000 lei

80%
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In metodologia de selectare a grupului tinta, s-a incercat ca esantionul de respondenti selectat
sa contina un numar reprezentativ de femei (cel putin 35 % din totalul esantionului). Si la nivelul
Comitetului de Selectie, 43 % dintre membrii sunt femei.

Repartizarea pe sexe a respondentilor

43%
57%

Femei
Barbati

In urma centralizarii chestionarelor completate si ca urmare a analizarii caracteristicilor
demografice, sociale si economice ale evaluatorilor care au raspuns la intrebarile chestionarului
III, putem defini grupul de respondenti ca avand urmatoarele caracteristici:
-

Respondentii sunt in majoritate de varsta medie, 57 % dintre acesti avand varsta
cuprinsa intre 26 si 45 de ani, dar exista si un procent semnificativ de tineri (29 %)

-

43 % dintre respondentii chestionarelor sunt femei.

-

71 % dintre respondenti au studii superioare iar 29 % au studii medii.

-

In ce priveste sectorul in care isi desfasoara activitatea, 57 % dintre respondenti isi
desfasoara activitatea in sectorul privat, 29 % in sectorul public iar 14% in cadrul
societatii civile.

-

In ce priveste nivelul veniturilor respondentilor, 80 % au declarat un venit intre 701
si 2000 de lei iar 20 % au venituri intre 20012 si 5000 lei.

In ansamblu, publicul tinta al chestionarelor adresate evaluatorilor poate fi descris ca
predominant de varsta medie, cu studii majoritar superioare, defasurandu-si activitatea in
principal in domeniul privat, cu un nivel al veniturilor care nu depaseste – in general, 2000
de lei si continanad un esantion reprezentativ de femei .
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2.3.2. Evaluarea gradului de satisfactie a evaluatorilor fata de primul apel de selectie al
GAL La Noi
Evaluarea gradului de satisfactie a evaluatorilor fata de primul apel de selectie al GAL La Noi
in Sat s-a realizat prin intermediul a 3 intrebari:
Intrebarea 1: Masura in cadrul careia ati participat la evaluare in prima sesiune de
selectie:
1.Măsura 411-123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere;
2.Masura 412-221 Prima impadurire a terenurilor agricole
3.Măsura 413- 313 Incurajarea activitatilor turistice;
4.Măsura 413-322* Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale;
Toti cei 7 evaluatori au participat la evaluare in cadrul Masurii 322.
Intrebarea 6: Va rugam sa prioritizati principalele trei probleme ale apelului de selectie:
a. Cereri de finantare insuficiente
b. Calitate scazuta a cererilor de finantare
c. Lipsa corelarii indicatorilor de grup cu proiectele individuale
d. Colaborare insuficienta cu specialisti din diferite domenii
e. Colaborare dificila cu beneficiarii la solicitarile de clarificari
f. Insuficienta formare proprie pe masura evaluata
Toti cei 7 evaluatori au identificat ca principala problema varianta a – cereri de finantare
insuficiente (inexistente).
Intrebarea 7: Care sunt, in opinia dumneavoastra, punctele forte ale programului LEADER
la nivelul GAL La Noi in Sat ? (alegeti si ierarhizati cele mai importante trei optiuni)
a.Calitatea echipei tehnice de lucru
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b.Relatia apropiata a angajatilor GAL cu liderii local si beneficiarii
c.Cunoasterea zonei si evaluarea impactului proiectelor in teritoriu, utilitatea acestora
d.Concurenta scazuta a proiectelor la nivel local, comparativ cu masurile la nivel national
e.Exista interes din partea actorilor locali pentru prezentarea de proiecte
f.Bugetul de 2.850.000 eur este suficient de mare incat sa permita un start bun in zona
In cadrul prioritizarii realizate, 3 dintre cei 5 de respondenti

situeaza pe primul loc

varianta de raspuns b – relatia apropiata a angajatilor GAL cu liderii local si beneficiarii, unul
varianta de raspuns a - calitatea echipei tehnice de lucru, unul varianta de raspuns d concurenta scazuta a proiectelor la nivel local, comparativ cu masurile la nivel national iar doi
varianta de raspuns e – exista interes din partea actorilor locali.
Variantele de raspuns c si f nu s-au situat niciodata pe primul loc.
Puncte forte ale programului LEADER la nivelul GAL

Relatia apropiata cu echipa
tehnica

29%
43%

Calitatea echipei tehnice
Concurenta scazuta

14%
14%

Interesul actorilor locali

Varianta de raspuns a este prezenta printre primele trei optiuni ale respondentilor de 3 ori. Pe
locul 1 se situeaza varianta de raspuns b, selectata de 5 ori, urmata de variantele c si d – selectate
de cate 2 ori. Pentru varianta de raspuns f nu s-a optat niciodata.
In concluzie, gradul de satisfactie al evaluatorilor fata de primul apel de selectie poate fi
apreciat ca extrem de mic, toate raspunsurile la intrebarea 6 identificand ca principala problema a
apelului de selectie lipsa/inexistenta cererilor de finantare.
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Cu toate acestea, evaluatorii sunt foarte multumiti de relatia apropiata dintre echipa GAL si
potentialii beneficiari precum si de calitatea echipei tehnice de lucru, ceea ce creeaza premisele
unor viitoare sesiuni de selectie reusite inclusiv sub aspectul absorbtiei fondurilor.
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CAPITOLUL III – CONCLUZII GENERALE

Identificarea problemelor aparute la nivelul teritoriului GAL in cadrul primului apel de
selectie lansat de GAL LA NOI IN SAT
Principalele probleme aparute in cadrul apelului de selectie lansat pot fi sintetizate astfel:
- Programul LEADER este implementat pentru prima data in Romania. Din acest motiv este
necesara o atentie sporita acordata procesului de animare / informare comunitara, astfel incat
actorii locali si beneficiarii sa constientizeze mai bine principiile abordarii LEADER si
oportunitatile reprezentate de aceasta pentru teritoriul rural.
- Chestionarele aplicate in aceasta etapa au demonstrat ca nivelul de cunoastere al
programului este satisfacator dar gradul de constientizare a importantei pe care proiectele
de tip LEADER o pot avea asupra dezvoltarii durabile a teritoriului este inca precar.
Solutia acestei probleme este dublarea activitatilor de informare si animare cu
activitati de facilitare comunitara propriu-zisa , in cadrul carora leaderii comunitatilor sa fie
sprijiniti sa identifice nevoi de dezvoltare / idei de proiecte pe care sa le poata transpune in
cereri de finantare.
- Chiar daca liderii locali si potentialii beneficiari ai GAL La Noi in Sat au demonstrat ca
detin cunostinte de baza in domeniul programului LEADER, acestea trebuie perfectionate
printr-un proces de informare continua si mai ales prin diversificarea mijloacelor de
informare (campanii de informare complexe, acolo unde simpla furnizare de informatie nu a
fost un real succes).
- Chiar daca primul apel de selectie deschis de GAL La Noi in Sat nu poate fi considerat
satisfacator din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, din punct de vedere calitativ se
poate remarca interesul leaderilor locali si al potentialilor beneficiari fata de oportunitatile
oferite de program si fata de activitatea echipei tehnice.
Complexitatea activitatilor presupuse de demararea activitatii GAL a determinat concentrarea
atentiei echipei tehnice asupra activitatilor legate de functionare si mai putin pe componenta de
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animare/ informare comunitara, fapt care a avut unele repercursiuni asupra calitatii apelului de
selectie.
De aceea, in perioada urmatoare, activitatile GAL La Noi in Sat vor fi orientate in
principal catre procesul de informare / animare / facilitare comunitara, in scopul unor
viitoare sesiuni de selectie care sa satisfaca – din punct de vedere calitativ si cantitativ – atat
exigentele programului LEADER cat si nevoile reale de dezvoltare ale zonei.
Din punctul de vedere al leaderilor locali, principala resursa a teritoriul o constituie
resursele umane – populatia apta de munca, tinerii, femeile, in contextul existentei unor resurse
naturale si cultural istorice valoroase si a unor traditii in ce priveste asocierea, cooperarea si
organizarea sociala,

distribuite intr-un spatiu geografic in cadrul caruia resursele capitale sunt

dezvoltate satisfacator.
Situarea pe primul loc a resurselor umane denota faptul ca poplatia din mediul rural al GAL
La Noi in Sat

a constientizat importanta implicarii actorilor locali in dezvoltarea propriilor

teritorii, fapt care a fost posibil si datorita activitatilor de informare, animare si facilitare
comunitara desfasurate de echipa GAL in cadrul Programului LEADER.
Principalele directii de dezvoltare a teritoriului sunt, in viziunea leaderilor locali ai GAL la
Noi in sat agricultura si silvicultura, in contextul unei dezvoltari moderate a industriei si
mestesugurilor. Fara a avea o importanta prea mare, turismul si serviciile sunt, de asemeni,
prezente printre primele trei optiuni.
La fel cum principalele directii de dezvoltare a teritoriului au fost identificate mai sus ca fiind
agricultura si silvicultura,

domeniul de dezvoltare prioritar a fost identificat de marea

majoritate a leaderilor locali ca fiind consolidarea sectorului agricol si silvic.
Un alt important domeniu de dezvoltare este imbunatatirea conditiilor de trai si a serviciilor
pentru populatie, ca baza a dezvoltarii mediului de afaceri / alternativelor ocupationale si
turismului.
In acest context, nu este lipsita de importanta nici formarea profesionala a intreprinzatorilor,
domeniu de dezvoltare care se situeaza pe cel de-al treilea loc intre optiunile leaderilor locali ai
teritoriului GAL la Noi in Sat.
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In ce priveste cunostintele din domeniul LEADER, chiar daca in ansamblu acestea satisfac si
uneori depasesc asteptarile estimate exista inca lacune importante (raspunsuri sub 50 % corecte la
intrebarea 3, frecvente alegeri ale optiunilor gresite la intrebarea 1 la chestionarul adresat
potentialilor beneficiari), ceea ce face necesara continuarea procesului de informare si animare
comunitara, pentru optimizarea viitoarelor apeluri de selectie.
Cele mai importante probleme cu care se confrunta zona GAL La Noi in sat sunt – in
viziunea potentialilor beneficiari, lipsa locurilor de munca, lipsa pietelor de desfacere

si

infrastructura tehnico edilitara deficitara.
Principala asteptare pe care potentialii beneficiari ai programului

LEADER la nivelul

teritoriului GAL La Noi in Sat o au de la viitoarele campanii de informare ale GAL este primirea
de informatii cu privire la proiectele eligibile si la cheltuielile eligibile in cadrul acestora, respectiv
la cererile de plata. De aceea, sesiunile de informare initiate de GAL vor continua, dezvoltand si
mai amanuntit tematica solicitata.
Cele mai frecvente propuneri ale potentialilor beneficiari privind imbunatatirea activitatii
GAL au fost simplificarea modului de intocmire a proiectelor, respectiv informarea
amanuntita cu privire la Masurile PDL GAL La Noi in Sat.
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CAPITOLUL IV - PROPUNERI
4.1. Identificarea de solutii la problemele aparute in cadrul primei sesiuni de selectie a
GAL La Noi in Sat
Chiar daca nivelul de cunoastere a programului LEADER depaseste nivelul de 50 %
stabilit ca ipoteza de lucru atat la nivelul leaderilor locali cat si la al cel al potentialilor
beneficiari, gradul de constientizare a oportunitatii pe care programul o reprezinta pentru
teritoriul rural precum si lipsa de viziune in ce priveste proiectele benefice pentru zona
vizata reprezinta probleme reale a caror rezolvare ar trebui sa fie orientate catre
promovarea Planului de Dezvoltare Locala al GAL La Noi in Sat si animarea comunitara /
informarea potentialilor beneficiari.
Masuri necesare :
-

Organizarea unor intalniri publice de promovare a programului

-

Organizarea unei sesiuni de instruire pentru respondentii la chestionare si pentru
liderii locali care au un rol deosebit in promovarea Planului de Dezvoltare Locala
si a GAL La Noi in Sat. In cadrul acestei sesiuni ar putea fi organizat un concurs
de idei de proiecte , in cadrul caruia cele mai bune 3 idei sa fie premiate.

4.2. Concluzii tehnice referitoare la corelatia dintre nevoile identificate si alocarile
financiare in cadrul masurilor PDL
Pentru optimizarea apelurilor de selectie, o masura necesara ar fi si posibilitatea de realocare
a banilor intre Masuri, astfel incat sa fie satisfacute nevoile reale de dezvoltare a teritoriului, aflat
intr-o continua evolutie – functie de echilibrul instabil al factorilor economici si sociali.
Astfel, studiul de zona realizat la nivelul GAL La Noi in Sat a relevat un interes deosebit –
atat al liderilor locali cat si al potentialilor beneficiari, fata de Masurile care privesc direct
investitiile in agricultura. In acest sens, Masurile 112 , 141 , 121 totalizeaza 29 de procente in
cadrul chestionarelor aplicate liderilor locali si potentialilor beneficiari ai GAL La Noi in Sat.
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De asemeni, atat leaderii locali cat si potentialii beneficiari au identificat ca domeniu prioritar
de dezvoltare a teritoriului consolidarea sectorului agricol si ca principala directie de dezvoltare
dezvoltarea sectorului agricol.
In acelasi timp, prima sesiune de selectie a relevat un interes scazut al populatiei fata de
Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole. Explicatia ar putea consta chiar in faptul
ca principala probema a teritoriului a fost considerate de respondent lipsa locurilor de munca.
Asfel, desi Masura 221 e deosebit de importana mai ales din punct de vedere al protejarii
mediului, gradul de saracie si urgenta identificarii unor surse de venit pentru populatie nu
permite inca un interes deosebit fata de aceasta. De aceea, redirectionarea unei parti din
bugetul alocat masurii 221 catre masurile 112 si 141 – fata de care s-a inregistrat un mult
mai mare interes, este o posibilitate de luat in consideratie , care ar facilita absorbtia
fondurilor la nivelul teritoriului prin implementarea unor proiecte care ar diminua
semnificativ problema somajului si a saraciei locuitorilor.
O alta Masura care s-a bucurat de interesul potentialilor beneficiari este 413-312 – Sprijin
pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi. Aceasta concluzie este sustinuta de faptul ca
Masura 312 totalizeaza 39 de procente in cadrul chestionarelor aplicate liderilor locali si
potentialilor beneficiari ai GAL La Noi in Sat
In ce priveste caracterul operational al Masurii 312, primul apel de selectie a relevat diferente
intre valorile estimate: 150% limita maxima din apelul de selectie si 200 000 suma prevazuta de
fisa masurii. Discrepante apar in special la nivelul Masurii 312, unde pot aplica micii
mestesugari cu proiecte de 5 -10. 000 euro, cabinetele medicale si cei care intentioneaza sa
achizitioneze linii de productie. Toti acesti beneficiari solicita, in general, valoarea maxima.
Chiar daca valoarea medie intre un proiect de 10 000 eur si unul de 200 000 eur se incadreaza in
parametrii de medie, urmare a notificarii AM PNDR nu se pot accepta proiectele de valoare
maxima, ceea ce duce la respingerea acelor actiuni care aduc noi locuri de munca.
Prima sesiune de selectie a GAL La Noi in Sat a scos in evidenta si interesul ridicat al
populatiei fata de investiile de interes colectiv care depasesc, in general, valoarea fondurilor per
proiect alocate prin intermediul LEADER: investitii in realizarea/imbunatatirea retelei de apa /
canal, drumuri si lucrari de infrastructura, etc. Astfel, Masura 322 totalizeaza 90 de procente in
cadrul chestionarelor aplicate liderilor locali si potentialilor beneficiari ai GAL La Noi in Sat.
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In cadrul primei sediuni de selectie s-a facut remarcat si interesul extreme de scazut fata de
asocierea in cadrul unor cooperative / grupuri de producatori, pe teritoriul GAL GAL La Noi in
Sat existand un singur grup recunoscut de MADR – Legumicola Plesoiu.
Incadrarea propunerilor de proiect ale liderilor locali in Masurile PDL GAL La Noi in Sat:

Incadrarea propunerilor de proiect ale potentialilor beneficiari in Masurile PDL GAL La Noi in Sat:
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Alte aspecte identificate:
-

Interes pentru proiectele de cooperare si schimb de bune practici; atat liderii
locali cat si potentialii beneficiari sunt ospitalieri si dornici de a cunoaste exemple
de bune practice

-

dificultati in colaborarea public - privat – ONG, domeniu in care se obtin rezultate
lent si cu eforturi mari.
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