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Prin ce realizăm sprijinul?
Având în vedere obligația Grupurilor de Acțiune Locală de a realiza o
evaluare/autoevaluare a implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locală,
AM PNDR a prevăzut o serie de activități care să vină în sprijinul GALurilor și care se realizează în cadrul proiectului
Dezvoltarea capacității de Evaluare și Monitorizare a personalului
instituțiilor implicate în implementarea
PNDR 2014-2020
Proiect implementat de către Asocierea formată din
S.C. Smart Integration SRL, AESA – Agriconsulting Europe SRL și Iris SRL

Care sunt activitățile dedicate
Grupurilor de Acțiune Locală?
Activitățile din proiect dedicate GAL
I. Efectuarea unei Analize a sistemului monitorizare și evaluare de la nivelul
GAL
II. Elaborarea unui Ghid operațional de evaluare a implementării SDL
III. Organizarea a 4 sesiuni de instruire organizate în iunie (Modulul I) și
septembrie 2018 (Modulul II), pe tema Monitorizarea și Evaluarea
implementării SDL, derulate pe parcursul unei zile, fiecare GAL beneficiind de
câte două sesiuni de instruire

Analiza sistemului de E&M la nivelul
Grupurilor de Acțiune Locală (I)

I. Analiza sistemului monitorizare și evaluare de la nivelul GAL
- a fost finalizată în luna iunie
- reflectă gradul de familiarizare a GAL-urilor cu procesul de
evaluare a SDL și
- identifică nevoile de formare care trebuie adresate în cadrul
sesiunilor de instruire planificate, propunând, totodată, acțiuni
suplimentare necesare pentru consolidarea capacității de
monitorizare și evaluare la nivel de GAL

Analiza sistemului de E&M la nivelul
Grupurilor de Acțiune Locală (II)
Principalele Concluzii și Recomandări formulate în cadrul analizei
 majoritatea GAL-urilor au înțeles și și-au însușit prevederile
regulamentelor europene și implicit cerințele la nivel național privind
derularea evaluării implementării SDL, însă sunt necesare informații
suplimentare referitoare la cum ar trebui realizată această evaluare
 se recomandă dezvoltarea competențelor GAL în domeniul evaluării
 se recomandă sporirea și întărirea comunicării între GAL și AM PNDR,
dar și cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

GHID privind evaluarea
implementării SDL

II. Ghid operațional de evaluare a implementării SDL
 reprezintă un instrument util ce oferă linii directoare în
planificarea și desfășurarea procesului de evaluare a SDL de către
Grupurile de Acțiune Locală
 a fost finalizat și diseminat Grupurilor de Acțiune Locală în
format electronic în data de 20 august 2018

Activități de instruire pentru
Grupurile de Acțiune Locală
III. 4 sesiuni de instruire organizate în 2018, pe tema Monitorizarea și
Evaluarea implementării SDL
 Modulul I – a avut loc în perioada 26-27 Iunie, la Sinaia
Tematica abordată: Aspecte generale, planificare

 Modulul II – va avea loc în 25-26 Septembrie, la Sinaia
Tematica abordată: Metodologie, desfășurare proces evaluare
La ambele sesiuni de instruire din cadrul celor două module va
participa aceeași persoană din cadrul GAL, cu responsabilități în
activități de monitorizare și evaluare a SDL.

Vă mulțumim!

