ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA
COMUNA HORODNIC DE SUS nr. 1057
JUDETUL SUCEAVA
TEL/FAX 0230 416865
Email : galsucevitaputna@gmail.com
Vă rugăm să completaţi întrebările din secţiunile de mai jos care solicită informaţii privind optiunea dumneavoastra de
dezvoltare strategica a Microregiunii Sucevita Putna
Acest chestionar este destinat evaluării situaţiei curente precum şi a strategiei de dezvoltare a Microregiunii Sucevita
Putna pentru perioada 2016-2020
Date contact:
Partener privat ....................................................................................................................
Domeniul de activitate ……………………………………………………………………..
Strada...................................................................Nr.........Cod Poştal.......................
Telefon..................................................Fax..............................................................
Email.........................................................................................................................
Website.....................................................................................................................
Completat de reprezentant legal :
.....................................................................................................................
A. Localizare
Comuna _________________________satul__________________________________________
Domeniul de interes pentru propunere de proiecte :
_____________________________________________________________________________
1.
Există o strategie de dezvoltare locală care să cuprindă proiectele enumerate in priorităţile de dezvoltare ale
organizatiei dvs .
Da □

Nu □

NS/NR □

1.1 Enunţaţi în câteva cuvinte viziunea de dezvoltare a organizatiei dumneavoastra
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

2. Enumeraţi proiectele atrase în ultimii 3 ani si pe care intentionati sa le atrageti in urmatorii 3 ani .
Denumire proiect atras/ cod contract finantare

Valoare (euro)

Sursa finanţării

Denumire propunere de proiect

Valoare estimata (euro)

Sursa finanţării

Proiecte inovative

Valoare estimata (euro)

Sursa finanţării

3 . Este institutia dvs implicată intr-o asociere de producatori, asociatie , fundatie ?
Da □
Nu □
Dacă s-a răspuns DA se merge mai departe la 6.1.
6.1. Care sunt membrii Asociaţiei şi ce proiecte are asociaţia în vedere pentru finanţarea din fonduri
structurale?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.

5.

6.

Enumeraţi oportunităţile de investiţii pe care le vedeţi în dezvoltarea organizatiei dvs. (terenuri, clădiri, resurse
naturale, forţă de muncă, etc.)?
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
Enumeraţi ameninţările pe care le vedeţi în relaţie cu dezvoltarea organizatiei dvs.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
Enumeraţi priorităţile de dezvoltare ale organizatiei dvs. in conformitate cu obiectivele PNDR 2014-2020
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
7. Definiti proiectul prioritar pe care intentionati sa-l promovati in cadrul licitatiilor de proiecte organizate de GAL
Sucevita Putna in următorii 3 ani?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Infiintarea de ferme agricole/pomicole______________________________
Dezvoltarea fermelor agricole/pomicole_____________________________
Dezvoltarea serviciilor non agricole -denumire________________________
Dezvoltarea activitatilor productive ______________________________
Procesarea produselor alimentare _______________________________
Lanturi alimentare____________________________________________
Alte domenii , nominalizati domeniul______________________________

8. Definiti valoarea proiectul prioritar pe care intentionati sa-l promovati in cadrul licitatiilor de proiecte organizate de
GAL Sucevita Putna in următorii 3 ani?
9. Intentionati sa depuneti proiecte de infrastructura , Dacă Da, care au sunt aceste proiecte?
Obiective culturale/sociale
Şcoli
Grădiniţe
Centre sociale nerezidentiale
Asezaminte culturale
Monumente istorice
Muzee
Alte obiective culturale (vă
rugăm specificaţi)

Tip intervenţie

Valoare(euro)

10.Aţi apelat la consultanţă externă în ceea ce priveşte accesarea fondurilor?
Da □
Nu □
Dacă Nu, de ce?
11.Care dintre instituţiile următoare ar trebui să fie mai active şi să vă sprijine în dezvoltarea proiectelor locale?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consiliul Judeţean
Primaria
Agenţia de Mediu
Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă
ADR Nord-Est
Autorităţile de Management din ministere responsabile cu Fondurile Structurale
Scolile
Liceele / colegiile

12.Cum vedeţi sprijinul din partea acestora?

ASOCIAŢIA GAL SUCEVIŢA PUTNA
Localitatea Horodnic de Sus nr. 1057, judetul Suceava
Tel/ fax 0230551994; email:galsucevitaputna@gmail.com
www.galsucevitaputna.ro

_____________________________________________________________________________________
Reprezentantul Organizatiei
Ştampila Organizatiei

Vă mulţumim pentru timpul şi atenţia acordate completării acestui chestionar.
Echipa Asociatiei GAL SUCEVITA PUTNA vă asigură că va depune eforturi considerabile în sensul regenerării şi dezvoltării comunităţii
dumneavostră prin PNDR 2014-2020, Sub-Masura 19.2
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