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Obiectivul Priorități de 
dezvoltare 
rurală 

Domenii de 
intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Favorizarea 
competitivității 
agriculturii 

P3. Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

3A Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună 
integrare a acestora în 
lanțul agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de calitate, 
al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării 
pe piețele locale și în 
cadrul circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

M3A1 Cooperare Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători:  87 
Cheltuieli publice totale: 30.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 0 

M3A2 Integrare 
economică 
Completarea lanțurilor 
valorice de pe teritoriul 
GAL 

Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători:  1 
Cheltuieli publice totale: 60.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 1 

  

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunităților 
rurale, inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri de muncă 
 
Obiective 

P6. Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii sărăciei 
și a dezvoltării 
economice în 
zonele rurale 

6A Facilitarea 
diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici, 
precum și crearea de 
locuri de muncă; 

M6A1 Diversificare 
Sprijin forfetar pentru 
deschiderea/ 
dezvoltarea de afaceri 
neagricole 

Cheltuieli publice totale: 500.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 85 
Numarul de exploatatii agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la pietele locale si la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori: 1 

6B Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 

M6B1 Rural 21 
Investiții în 
infrastructura, serviciile 
de bază și urbanismul 
teritoriului 

Populație netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite: 15.000 
Cheltuieli publice totale: 200.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 0 
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transversale: 
Mediu și climă 
Inovare 

M6B2 Ruralul Atractiv 
Valorificarea 
patrimoniului local și al 
potențialului turistic 

Populație netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite: 20.000 
Cheltuieli publice totale: 756.835€ 
Numărul de locuri de muncă create: 03 

M6B3 Ruralul Sănătos 
Creșterea nivelului de 
sănătate a populației din 
teritoriu 

Populație netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite: 400 
Cheltuieli publice totale: 50.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 0 

M6B4 Ruralul Incluziv 
Combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale 

Populație netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite: 2.500 
Cheltuieli publice totale: 250.000€ 
Numărul de locuri de muncă create: 5 

6C Sporirea 
accesibilității, a 
utilizării și a calității 
tehnologiilor 
informației și 
comunicațiilor (TIC) în 
zonele rurale. 

M6C1 ITC Rural 
Investiții în 
infrastructura de 
broadband și servicii 
publice de e-guvernare 

Populație netă care beneficiază de servicii 
TIC: 5.000 
Cheltuieli publice totale: 100.000€ 

Numărul de locuri de muncă create: 0 

 
După cum se poate observa din Logica Intervenției, pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum sunt considerate relevante 2 priorități de 

dezvoltare rurală, ierarhizate după nevoia lor din teritoriu (analizată în SWOT și analiza diagnostic): 

• Cea mai relevantă prioritate este „P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale” deoarece: dorește să capitalizeze cel mai definitoriu punct forte al teritoriului, potențialul turistic; oferă sprijin pentru abordarea 
unora dintre punctele slabe ale teritoriului, respectiv lipsa unor servicii sociale în ceea ce privește grupurile vulnerabile și expuse riscului de 
excluziune, lipsa unor servicii de bază adaptate la nevoile actuale (sănătate, administrație); oferă sprijin pentru diversificarea activităților 
(investiții neagricole) și facilitează conectarea teritoriului la societatea informațională Astfel, pentru a aborda această prioritate a fost 
gândită câte o măsură pentru fiecare categorie de probleme – M6A1 Diversificare, menită să încurajeze inițiativa pe cont propriu în 
activități neagricole (îndeosebi agrement și meșteșugărit; M6B1 – Rural 21, menită să creeze o infrastructură și o serie de servicii de bază 
performante și adaptate contextului socioeconomic actual; M6B2 – Ruralul Atractiv, menită să valorifice potențialul turistic al teritoriului; 
M6B3 – Ruralul Sănătos, menit să crească nivelul de sănătate al populației locale, prin campanii de medicină preventivă și dotarea unor 
centre de urgențe; M6B4 Ruralul Incluziv, menită să combată sărăcia și excluziunea socială de pe teritoriul GAL. Fiecare măsură are o 
alocare financiară corespunzătoare magnitudinii sale. 

• Următoarea prioritate ca relevanță este „P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” deoarece scopul său este promovarea economiei locale 
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prin încurajarea cooperării pe verticală și orizontală în cadrul lanțului valoric și încurajarea generării de valoarea adăugată produselor din 
teritoriu. Prioritatea este adresată prin 3 măsuri: M3A1 Cooperare, menită să faciliteze cooperarea pe orizontală și verticală a actorilor 
locali din diferite domenii de activitate, pentru crearea de produse și servicii superioare; M3A2 Integrare economică, menită să faciliteze 
generarea de plus-valoare a produselor din teritoriu; M3A3 Label Rural, menită să sprijine producătorii locali să adere la scheme de calitate, 
pentru a putea genera mai multă valoare adăugată produselor lor. Alocările financiare pentru fiecare dintre aceste măsuri sunt 
proporționale cu importanța lor în SDL. 


