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ASOCIAȚIA
„G. A. L.
ȚINUȚUL BUCOVINEI
FRAȚAUȚII VECHI
DESCRIERE
Asociatia „GAL Ținutul Bucovinei” Fratautii Vechi este un
parteneriat public-privat format din 34 de membri din care 15
unitati administrative (44,12%), 15 membri din sectorul privat
(44,12%) si 4 reprezentanti ai societatii civile (11,76%).
Țeritoriul Asociatiei ”Grupul de Actiune Locala Ținutul
Bucovinei” Fratautii Vechi face parte din Regiunea de Nord Est a
Romaniei fiind situat în partea central-nordica a judetului Suceava.
Suprafata totala a teritoriului GAL este de 481,49 kmp
acoperind 5,63% din suprafata judetului Suceava.
Populatia totala cuprinsa în teritoriul GAL este de 62.388
locuitori reprezentand 9,83% din populatia judetului Suceava.
Gradul de ruralitate a teritoriului este unul pronuntat, respectiv de
78,67% - 49.080 locuitori din zona rurala.
Densitatea populatiei la nivelul GAL este de 129,57 locuitori/
kmp.
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MEMBRII
PUBLIC

PRIVAT

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

I. F. IRIMESCU ANGELICA CRISȚINA

Orasul V I C O V U D E S U S

I. F. HORODNIC ADRIAN LIVIU

Comuna B A L C A U Ț I

I.I. I O N E S I V I R G I N I A

Comuna B I L C A

S. C. A N E L S R L

Comuna C A L A F I N D E S Ț I

S. C. I L Y S Ț R A J A N U S R L

Comuna D O R N E S Ț I

S. C. E L P I D E X S R L

Comuna F R A Ț A U Ț I I – N O I

S. C. G R E E N E N E R G Y S R L

Comuna F R A Ț A U Ț I I – V E CH I

S. C. B U M E R A N G S R L

Comuna G A L A N E S Ț I

S. C. D I G I Ț A L I D E A S R L

Comuna G R A M E S Ț I

S. C. B U N A D I M I N E A Ț A S R L

Comuna G R A N I C E S Ț I

S. C. DIGIȚO CONSȚRUCȚII SRL

Comuna M U S E N I Ț A

S. C. V I R A G I S R L

Comuna S A Ț U M A R E

S. C. N I C O L A E S C U C O M S R L

Comuna V I C O V U D E J O S

S. C. A N I V O S S R L

Comuna V O I Ț I N E L

S. C. H I D R O Ț E R A S A
COMUNIȚAȚEA RUSILOR LIPOVENI (ONG)
ASOCIAȚIA CRESCAȚORILOR DE

OVINE SI BOVINE „FRAȚELE UȚEI”

PAROHIA NASȚERII
M A I C II D O M N U L U I

PAROHIA SFINȚII ARHANGHELI
MIHAIL SI GRAVRIL FRAȚAUȚII NOI
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A ASOCIAȚIEI
Structura
compartimente :

organizatorica

cuprinde

urmatoarele

Adunarea generala a asociatilor
1. Consiliul director
2. Cenzorul
3. Compartiment administrativ
4. Comitetul de selectie al proiectelor
5. Comisia de contestatii
6. Departament contabilitate
7. Departament evaluare
8. Departament monitorizare
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ORGANIGRAMĂ
ADUNAREA GENERALA A
ASOCIAȚILOR

Cenzor

Consiliul director

Comitetul de
selectie al
proiectelor

Comisia de
contestatii

Compartimentul
administrativ

Departament
contabilitate

Departament
evaluare

Departament
monitorizare

7

OBIECȚIVE



Favorizarea competitivitatii agriculturii



Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice



Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor rurale inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca



Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor
tipurilor de agricultura în toate regiunile si promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare si gestionarii durabile a
padurilor.



Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice în zonele rurale



Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt
legate de agricultura si silvicultura
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L E A D ER
Despre LEADER
Programul LEADER a fost
lansat în 1991, cu scopul de a
ameliora
potentialul
de
dezvoltare a zonelor rurale, prin
exploatarea
initiativelor
si
competentelor
locale,
prin
promovarea
dobandirii
de
cunostinte privind dezvoltarea
locala integrata si prin raspandirea acestor cunostinte în alte zone
rurale.

Obiectivele abordarii Leader sunt în conformitate cu cele ale
politicii globale UE de dezvoltare rurala. Politica Agricola Comuna,
aflata în permanenta evolutie, ia în considerare diversitatea zonelor
si peisajelor rurale, identitatile locale bogate si valoarea tot mai
însemnata pe care societatea o acorda calitatii superioare a mediului
natural. Acestea sunt considerate bunurile majore ale zonelor rurale
ale UE.
Diferitele abordari privind dezvoltarea rurala, experimentate
înainte de începutul anilor ’90, erau în general sectoriale,
concentrandu-se îndeosebi asupra fermierilor si urmarind
încurajarea modificarii structurale a agriculturii. Abordarea se facea
„de sus în jos”, cu ajutorul unor planuri de sustinere decise la nivel
national sau regional. Factorii locali interesati nu erau întotdeauna
încurajati sa dobandeasca abilitati care sa le permita sa proiecteze
singuri viitorul propriilor lor zone.
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Conceptul LEADER
Conceptul fundamental din spatele abordarii Leader este ca,
data fiind diversitatea zonelor rurale europene, strategiile de
dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, daca sunt decise si
implementate la nivel local, de catre actorii locali, care utilizeaza
proceduri clare si transparente si beneficiaza de sustinerea
administratiilor publice corespunzatoare si de asistenta tehnica
necesara transmiterii bunelor practice, urmarind oferirea de noi
oportunitati de dezvoltare rurala, punand bazele identificarii
nevoilor locale, întaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii
strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservarii patrimoniului
rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si îmbunatatirii
abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale.
Avantajele utilizării Programului LEADER


raspunde nevoilor locale specifice;



vizeaza actorii locali, reprezentanti ai populatiei rurale, de a se
preocupa si de a prelua controlul dezvoltarii zonelor rurale prin
întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în
comunitatile lor;



ofera zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii
pentru schimb si transfer de experienta prin crearea de retele;



prin caracterul sau descentralizat, integrat si de jos în sus este
esential pentru dezvoltarea echilibrata teritoriala.
Beneficiarii Programului LEADER

Sunt Grupurile de Actiune Locala (GAL), care isi desfasoara
activitatea pe un teritoriu rural, cu o populatie cuprinsa între 10.000
- 100.000 locuitori si densitatea de maximum 150 de locuitori pe
km2.
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MASURI DE
FINANȚARE
M1/DI 1.1 Sprijin pentru fermele agricole
M2/DI2.1 Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii
M3/DI2.2 Sprijin pentru investiţii în infrastructura
socială
M4/DI2.2 Sprijin pentru integrarea minorităţilor
locale

M5/DI 2.3 Sprijin pentru acţiuni de mediu
M6/ Dl 3.1 Dezvoltarea afacerilor non agricole
M7/ Dl 3.1 Sprijin pentru activităţi turistice şi
recreaţionale
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M1/DI 1.1
Sprijin pentru fermele agricole
Obiective specifice:


modernizarea exploatatiilor
agricole în vederea întaririi
capacitatii de raspuns la
solicitarile pietei



Cresterea veniturilor afacerilor agricole sprijinite



Cresterea numarului de locuri de munca nou create
Acţiuni eligibile:


investitii în înfiintarea, extinderea
si / sau modernizarea fermelor de orice
tip, inclusiv achizitia de tehnica agricola
si dotare



investitii în procesarea produselor agricole



investitii în înfiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru
irigatii în cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel
de ferma



investitii în producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile



investitii necorporale: echizitionarea sau dezvoltarea de software
si achizitia de brevete, licente, drepturi de autor, marci în
conformitate cu art. 45 (2) din Reg. 1305/2013.
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Valoarea totală alocată: 838.129 EURO
Intensitatea sprijinului: 50% din valoarea cheltuielilor
eligibile (se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare,
dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%)
Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 90.000
Euro/proiect.

M2/DI2.1
Sprijin pentru modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii

Obiective specifice:


Dezvoltarea infrastructurii de baza



Reducerea decalajului rural - urban



Cresterea numarului de locuitori ce au acces la infrastructura de
baza



Cresterea numarului de locuri de munca ca urmare a
implementarii proiectelor finantate prin GAL
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Acţiuni eligibile:


Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de
apa si/sau apa uzata în localitati rurale între 2.000 - 10.000 l.e.;



Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de iluminat
public în localitatile din teritoriul GAL.



Constructia, extinderea si/sau modernizarea trotuarelor in
localitatile din teritoriul GAL.



Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri
de interes local



Constructia, extinderea si/sau modernizarea si/sau dotarea
gradinitelor, scolilor si a infrastructurii de tip “after-school” din
scolile din mediul rural.



Constructia, extinderea si/sau modernizarea si/sau dotarea
gradinitelor, scolilor si a infrastructurii de tip “after-school” din
scolile din mediul rural
Valoarea totală alocată: 841.718,85 EURO

Intensitatea sprijinului: 90%
EURO.

Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 70.000

M3/DI2.2
Sprijin pentru investiţii
în infrastructura socială
Obiective specifice:


ameliorarea calitatii vietii populatiei



cresterea nivelului calitatii vietii paturilor sociale sarace



modernizarea infrastructurii sociale
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Acţiuni eligibile:


constructia de cladiri noi destinate serviciilor de asistenta sociala
(conform Nomenclatorului aprobat prin HG 867/2015), inclusiv
dotarea acestora;



reabilitarea, modernizarea si/sau dotarea institutiilor de
asistenta sociala ce functioneaza (conform Nomenclatorului
aprobat prin HG 867/2015);



dotarea cladirilor cu echipamente si bunuri necesare desfasurarii
activitatii;



cheltuieli legate de taxe, autorizatii, avize;



cheltuieli cu consultanta, proiectare, dirigentie de santier,
studiilor specifice realizarii investitiei (topometrice, geotehnice,
expertiza tehnica etc);
Valoarea totală alocată: 30.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 90%
Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de 30.000 EURO

M4/DI2.2 Sprijin pentru integrarea
minorităţilor locale


Cresterea calitatii vietii etnicilor,
si în special a etniei rome, cu
accent
pe
reducerea
sau
eliminarea
efectelor
de
segregare



Promovarea identitatii nationale
a etnicilor
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Acţiuni eligibile:


Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de infrastructura
(drumuri, apa, canalizare, alimentare cu gaz metan, energie
electrica etc) aflate în zone definite ca segregate;



Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de camine culturale
aparţinand etniilor, inclusiv dotarea acestora.



Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea
aparţinand etniilor, inclusiv dotarea acestora.



Realizarea de targuri şi/sau festivaluri pentru promovarea
obiceiurilor etniilor, inclusiv transportul participanţilor.



Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli
pentru consultanţa, proiectare, monitorizare şi management,
inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economica şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
potrivit art. 45 din Regulamentul(UE) nr. 1305/2013, precum şi
cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementarii proiectelor, prevazute în legislaţia naţionala.

de

muzee

Valoarea totală alocată: 10.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 90%
*Prin aceasta masura sunt finanţate activitaţi care nu sunt
generatoare de venit.

M5/DI 2.3
Sprijin pentru acţiuni de mediu
Obiective specifice:


Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
si a masurilor ce trebuie luate în aceasta directie



Cresterea vizibilitatii si accesibilitatii patrimoniului de mediu
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Obiective specifice:


Reducerea poluarii si a impactului populatiei asupra mediului



Cresterea cantitatii de deseuri colectate selectiv



Cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si apropierea
marimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene
prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si
înfiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate ori
reabilitarea celor existente.



Ameliorarea gestionarii solului

Acţiuni eligibile:


Montarea de placute semnalizatoare si realizarea de
infrastructura de vizitare la nivelul patrimoniului de mediu
identificat la nivelul GAL

17



Crearea/Amenajarea unor poteci/ trasee tematice, interpretative
- înfiintarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite
scopuri: de informare, de educatie, de recreere, siguranta si
conservarea resurselor naturale si culturale. Potecile
interpretative moderne nu ofera numai informatii ci urmaresc
conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces
interactiv de învatare si experienta în si despre natura.



Actiuni de ecologizare a mediului.



Actiuni de promovare a patrimoniului de mediu



Activitati de tipul excursii, tabere, workshopuri, etc. ce au ca scop
implicarea tinerilor în conservarea biodiversitatii si protejarea
naturii.



Concursuri, competitii si alte evenimente avand ca tema protectia
mediului, organizate cu implicarea comunitatii locale.



Cheltuieli pentru înfiintarea si reabilitarea spatiilor verzi



Cheltuieli în infrastructura de colectare a deseurilor



Cheltuieli legate de taxe, autorizatii, avize



Cheltuieli cu consultanta, proiectare, dirigentie de santier,
studiilor specifice realizarii investitiei (topometrice, geotehnice,
expertiza tehnica etc).

Valoarea totală alocată: 13.969 EURO
Intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
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M6/ Dl 3.1
Dezvoltarea afacerilor non agricole
Obiective specifice:


înfiinţarea de afaceri non agricole pe teritoriul GAL



creşterea valorii adaugate în afacerile non agricole



dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei rurale



crearea de locuri de munca

Acţiuni eligibile:


Construcţia,

modernizarea,

extinderea

cladirilor

pentru

efectuarea activitaţii vizate de proiect;


Dotarea cu echipamente şi utilaje;



Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize etc.;
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Cheltuieli cu consultanta, proiectare, dirigentie de santier,
studiilor specifice realizarii investitiei (topometrice, geotehnice,
expertiza tehnica etc);
Valoarea totală alocată: 100.000 EURO

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile.

20

M7/ Dl 3.1
Sprijin pentru activităţi turistice şi
recreaţionale

Obiective specifice:


înfiintarea de afaceri în domeniul turistic/ recreational pe
teritoriul GAL



cresterea valorii adaugate în domeniul turistic



dezvoltarea serviciilor destinate populatiei rurale



crearea de locuri de munca
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Acţiuni eligibile:


constructia, modernizarea cladirilor cu destinatia desfasurarii
activitatii (ex: servicii de cazare, servicii turistice de agrement si
alimentatie publica etc);



realizarea de trasee turistice tematice;



actiuni de promovare si marketing a produselor turistice;



cheltuieli legate de taxe, autorizatii, avize;



cheltuieli legate de realizarea proiectului: studii de teren, plata
arhitectilor, consultanta etc.
Valoarea totală alocată : 80.223 Euro

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
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FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE

23

ASOCIAȚIA
„G. A. L.
ȚINUȚUL BUCOVINEI
FRAȚAUȚII VECHI
www.galtinutulbucovinei.ro
0374 017990
galtinutulbucovinei@gmail.com
0374 091963

Com.
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Nr. 8
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