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Teritoriul GAL Napoca Porolissum are în total 1.614,14 km2 și 44.381 locuitori. Aceste 

valori, raportate la alocarea pentru măsura LEADER 2014-2020 rezultă în 2.471.044€ alocare 

totală pentru SDL. Din aceștia, 494208,83€ (20%) sunt alocați funcționării și animării GAL. 

Suma alocată implementării SDL este repartizată priorităților identificate: Prioritatea 

cea mai importantă, conform analizei diagnostic și SWOT este Prioritatea 6, căreia îi sunt 

alocați 1.856.835€, în cuantum de 75,14% din alocarea totală SDL. În cadrul acestei priorități, 

Măsurii M6B2 Ruralul Atractiv îi sunt alocate cele mai multe fonduri (756.835€), fiind cea mai 

importantă dintre măsuri (acționând asupra unui punct forte extrem de relevant pentru 

teritoriu). A doua măsură ca alocare din Prioritatea 6 este M6A1 Diversificare, cu 500.000€, 

care este complementară M6B2, datorită dezvoltării de servicii și bunuri care să ajute la 

valorificarea potențialului turistic al teritoriului. Următoarea măsură este M6B4, Ruralul 

Incluziv, cu 250.000€, relevantă datorită problemei sărăciei și excluziunii sociale din teritoriu 

și lipsei capacității organizaționale în ceea ce privește serviciile sociale din teritoriu. 

Următoarea măsură ca importanță (și deci alocare financiară) este M6B1, Rural 21, relevantă 

datorită impactului pe care îl are asupra tuturor domeniilor de activitate ale teritoriului. Măsura 

are alocați 200.000€. Măsura M6C1, ITC Rural, are alocați 100.000€. Această măsură este 

relevantă pentru teritoriu datorită lipsurilor acestuia în ceea ce privește infrastructura de 

internet de mare viteză și serviciile publice de e-guvernare, care ar fluidiza activitatea 

administrațiilor publice locale. Măsura M6B3, Ruralul Sănătos, are o alocare de 50.000€, 

necesari datorită impactului pe care această măsură îl are la nivelul populației din teritoriu. 

Următoarea prioritate ca importanță (și deci alocare financiară) este Prioritatea 3, 

căreia îi sunt alocate în total 120.000€ (4,86% din alocarea SDL). Această Prioritate are 3 măsuri 

în componență, M3A2 Integrare economică, necesară și relevantă datorită dezideratului de a 

crește cât de mult posibil valoarea adăugată a unui produs înainte să iasă din teritoriu. 

Următoarele 2 măsuri ca alocare financiară (și importanță) sunt M3A1 și M3A3, Cooperare, 

respectiv Label Rural (30.000€ fiecare). Aceste măsuri sunt importante pentru dezvoltarea unor 

produse locale competitive, cu un grad cât mai mare de valoare adăugată generată în teritoriu. 

Astfel, alocarea financiară respectă prioritățile teritoriului, utilizând aceeași ierarhizare 

identificată în analiza diagnostic și SWOT, focalizată pe dezvoltare economică și socială 

durabilă. 


