ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA
Comuna Horodnic de Sus , nr. 1057
APROBAT,
Presedinte,
Ec. Iacoban Doina
GRAFICUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI :
“Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Sucevița - Putna"

Luna
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Săptămâna
Cap.I
Animarea
teritoriului

A.1. Activități de consultare
Vor fi organizate 3 întâlniri cu toți partenerii, în teritoriul microregiunii, în scopul consultării
acestora pentru a stabili domeniile de dezvoltare care prezinta cel mai mare interes, puncte slabe
ale microregiunii în ce privește dezvoltarea economică, socială, etc. și găsirea unor soluții.
La fiecare întâlnire vor participa 68 de parteneri, se vor distribui câte 68 de pliante și 68 de broșuri
, total materiale informative distribuite în cadrul celor 3 întâlniri cu partenerii: 204 pliante și 204
broșuri.
De asemenea, în cadrul acestor întâlniri se vor completa chestionare de către parteneri.
Perioada de derulare : luna 1 de implementare a proiectului
Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti
Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei
GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect

A.2. Activități de animare
În cadrul proiectului se vor desfăşura 16 acțiuni de animare în fiecare dintre cele 16 unitati
administrativ-teritoriale, cu scopul de a creștere capacitatea de colaborare la nivel teritorial în
scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.
La fiecare acțiune de animare vor participa câte 50 de persoane, reprezentanti ai administratiei
publice din localitatea respectivă, actori economici etc., în total 800 de persoane.
Prezentarile vor fi sustinute de personalul angajat în cadrul proiectului, locatia fiind asigurata de
fiecare reprezentant legal al fiecarei UAT pentru ca astfel cadrul sa fie familial participantilor
rezidenti.
La fiecare acțiune de animare se vor distribui câte 50 de pliante și 50 de broșuri, în total 800 de
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pliante și 800 de broșuri.
Perioada de derulare : luna 1-luna 3 de implementare a proiectului
Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti
Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei
GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect
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A.3. Organizare Grupuri de lucru
Se vor organiza 2 Grupuri de lucru cu liderii locali și reprezentanți ai ONG-urilor, cu scopul de a
stabili domeniile de dezvoltare care prezinta cel mai mare interes în microregiune . Grupurile de
lucru se vor desfășura la sediul GAL Sucevița-Putna, din localitatea Horodnic de Sus, nr.1057,
județul Suceava.
Se vor distribui în total 40 de mape de eveniment, câte 20 la fiecare grup de lucru, fiecare mapă
conținând: 1 broșura, 1 chestionar, 1 notes si 1 pix .
Serviciile de organizare a celor două Grupuri de lucru vor fi externalizate.
Perioada de derulare : luna 2 de implementare a proietului
Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti
Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei
GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect

A.4.Organizare Conferință de presă
La finalul perioadei de implementare a proiectului se va organiza o Conferință de presă în teritoriul
microregiunii, pentru a informa cu privire rezultatele activităților de consultare, a acțiunilor de
animare și a grupurilor de lucru.
La conferință vor participa 30 de persoane, parteneri, reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare,
reprezentanți din mass-media locală.
Se vor distribui 30 de mape de eveniment, fiecare mapă conținând: 1 broșura, 1 notes si 1 pix.
Se va publica un Comunicat de presă privind rezultatele evenimentului într-un ziar local.
Serviciile de organizare a Conferinței de presă vor fi externalizate.
Perioada de derulare : luna 3 de implementare a proietului
Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti
Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei
GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect
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Cap.II
Elaborarea
strategiei

B.1. Realizarea de studii ale zonei
Elaborarea strategiei va avea la baza, ca modalitate de realizare, studiile sociologice
din teritoriu.
În acest sens membrii unității de implementare ai proiectului vor desfăşura activități în
teritoriul microregiunii în doua etape. Acestea vor fi finalizate cu rapoarte de analiză: primul
raport va fi redactat la începutul perioadei de implementare și va cuprinde analiza chestionarelor
aplicate în cadrul celor trei întalniri generale ale partenerilor iar cel de-al doilea studiu va fi
realizat la finalul perioadei de implementare a proiectului si va reflecta situatia din teritoriu si
domeniile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de dezvoltare finală, având la
bază chestionare aplicate în cadrul acțiunilor de animare și chestionarele completate în cadrul
celor 2 grupuri de lucru. Studiile se vor realiza cu personalul propriu care detine expertiza
necesara , conform documentelor atasate , personal care va fi salarizat in conformitate cu
delierea costurilor din fundamentarea bugetului . In teritoriul microregiunii şi vor fi chestionate
500 de persoane.
La sfarsitul tuturor activitatilor se va realiza raport final de activitate insotit de raportul de
audit financiar .
Contabilitatea proiectului va fi realizata cu personal propriu al beneficiarului, responsabilul
financiar asigurand evidenta contabilita a tuturor operatiunilor proiectului .
Perioada de derulare : luna 1- luna 3 de implementare a proiectului
Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti
Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale
Asociatiei GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul
proiect
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