CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Calendarul activităţilor propuse:
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Responsabil
Preşedinte,Consiliul
Semnare contract finaţare
Director
Preşedinte,Consiliul
Solicitare avans funcţionare
Director
Preşedinte,Consiliul
Pregătire organizatorică
Director
Comisie selecţie
Angajare personal
personal
Manager, Resp.
Pregătire și publicare apeluri de selecție
animare
Lansare apel selecţie pentru măsura
Manager,
M9/6C - Brodband
Resp.animare
Lansare apeluri selecţie pentru toate
Manager,
măsurile
Resp.animare

2

Activitate

Animarea teritoriului

Resp.animare

Resp.evaluare
proiecte
Selecţia proiectelor, publicare rapoarte Comitet de selecţie
de selecţie
proiecte
Monitorizarea și evaluarea proiectelor
Resp. monitorizare
selectate
Verificare conformitate cereri plată la
Resp. cereri de
proiectele selectate
plată
Monitorizarea și evaluarea implementării Manager, Resp.
strategiei
monitorizare
Intocmire cereri de plată, dosare achiziții Resp. financiar
aferente costuri de funcționare animare
contabil
Primirea, analiza, evaluarea proiectelor
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1. Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse:
Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse vor fi alcătuite din:
 bugetul alocat costurilor de funcţionare GAL – respectiv 232.218 EUR , v2=329076,45 EUR dupa Bonusare
 resurse externe: cotizaţiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice directe; donaţii,
sponsorizări;
 resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.
Resurse materiale necesare:
 Sediu dotat, mobilat, reţea cablată, în incinta Primăriei Oraş Tautii Magheraus
 Dotări echipamente şi logistică existenţe: calculatoare hard + software, periferice, conexiuni internet,
telefonie fixă, puse la dispoziţie de Primăria Tăuţii Măgherauş în calitate de membru fondator, pe toată
durata de funcţionare a GALMMV, conform Hotărâre Consiliu Local nr.150/29.11.2012
Resurse necesare a fi asigurate prin Bugetare 2016_2020_2023:
 Echipamente portabile şi de prezentare, foto, video, echipamente periferice mai performante (color)
 Materiale consumabile, telefonie mobilă, mijloc transport conform noului Buget GALMMV 2020
 Resurse internet: găzduire domenii internet, actualizări pagini web, Identitate vizuală
 Alte resurse necesare pentru activităţile de animare şi informare, servicii externalizate
Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fişe Post, ROF
 Resurse externe: consultanţă/audit, asistenţă tehnică şi juridică
 Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fişe Post, ROF
Resurse de cunoastere /know how : în contextul în care echipa angajată la GALMMV 2020 va avea nevoi legate de
tehnicile şi tehnologiile de proiect şi/sau de informaţii şi cunoştinţe obligatorii bunei desfăşurări a activităţilor, la fel
ca şi LIDERII Locali, în contextul acestei strategii inovatoare cu elemente noi de scheme de calitate/lanţuri scurte
alimentare şi pieţe locale, de cooperare/asociere, produse tradiţionale, noi tehnologii incluse în proiectele
beneficiarilor, de elemente de gestionare ale site urilor Natura 2000, Broadband, lucru cu minorităţi, proiecte de
cooperare teritorială şamd. se vor prevedea cursuri de pregătire a angajaţilor şi liderilor locali în domeniile de interes
major.
Resurse externe: consultanţă/audit, asistenţă tehnică şi juridică
Obs. În contextul în care pot fi situaţii în care GALMMV să fie aplicant eligibil la anumite măsuri (dacă nu sunt aplicanţi
interesaţi şi eligibili), caz posibil: M4/4A Natura 2000 (sunt zone fără Custode), M9/6C Broadband (Firme ISP
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Neinteresate, şi Primării fără intenţie de autorizare ca şi ISP), se vor prevedea resurse necesare acestor situaţii, fie din
prevederile bugetare fie din alte resurse atrase.
3. Plan de acţiune general GALMMV 2020, Masuri /Prioritati (2016_2020_2023) , SDL_A , v1_25aprilie 2016
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V2 / dupa rectificare / bonusare (10aug2016) SDL_B
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