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Deºi existã o diversitate de probleme la nivel local, rezolvarea acestora
trebuie sã fie abordatã într-un cadru mult mai amplu, ca parte dintr-o acþiune
de mai mare anvergurã. Acest tip de analizã, bazatã pe principiul autonomiei
locale, vine în sprijinul ideii cã numai comunitãþile ºtiu ce este mai bine pentru
ele, permiþând acestora sã-ºi promoveze ideile de dezvoltare economicosocialã.
O autoritate publicã localã trebuie sã vadã schimbarea pe care
proiectul iniþiat de ea o aduce în rândul cetãþenilor aparþinând unei comunitãþi
locale, drept o piesã dintr-un puzzle care, la rândul sãu, se constituie în parte
funcþionalã a unui
întreg.
La identificarea problemei principale,
care se doreºte a fi
soluþionatã sau
amelioratã printrun proiect, trebuie avute în vedere toate aspectele vieþii sociale
ºi economice ce
pot reprezenta
cauze sau efecte
ale problemei
principale. Acest tip de analizã poartã denumirea de analizã a problemelor.
Analiza problemelor identificã aspectele negative ale unei situaþii
problematice actuale ºi stabileºte relaþia „cauzã-efect“ dintre problemele
existente. La nivelul stabilirii strategiei de dezvoltare localã, analiza
problemelor trebuie sã identifice problemele majore ale comunitãþii.
Problemele majore, ale cãror soluþionãri sunt prioritare, îºi pot gãsi
rezolvarea prin derularea unor proiecte finanþate din bugetul propriu, sau
accesând finanþãri externe, prin programe cu finanþare europeanã.

Exemplificând: „Capacitate redusã de absorbþie a fondurilor
europene la nivelul administraþiei publice locale (APL) din judeþul X“ ar
putea reprezenta problema principalã pe care un Consiliu Judeþean ar dori sã
o rezolve iniþiind
un proiect. Cauzele problemei
principale ar
putea fi „grad
scãzut de
informare la
nivelul APL, cu
privire la oportunitãþile de finanþare din fondurile europene“
ºi „expertizã
scãzutã la nivelul
APL din judeþul X
în managementul proiectelor“.
Evident, cauzele
pot fi mult mai
multe ºi, în consecinþã, trebuie identificate
toate, pe cât posibil. Reuºita acestui proiect,
care îºi propune soluþionarea problemei
principale ºi care va avea drept scop „Creºterea
capacitãþii de absorbþie a fondurilor europene
la nivelul autoritãþilor locale din judeþul X“,
este indisolubil legatã de „creºterea gradului de
informare a APL cu privire la oportunitãþile de
finanþare existente“ ºi „consolidarea
capacitãþii APL în managementul proiectelor“,
acestea fiind mijloace de atingere a scopului
proiectului.

Pe n t r u a f i
eficiente, mãsurile
prevãzute a fi luate ºi
direcþiile de acþiune
trebuie sã fie strâns
corelate cu strategiile
de pe nivelurile
superioare ºi care ar
duce, în cazul
exemplului dat, la
„dezvoltare socioeconomicã a judeþului“
ºi la „creºterea nivelului
de trai a populaþiei din
judeþul X“, deoarece
soluþionarea problemelor locale este, de
cele mai multe ori, o
reflectare a rezolvãrii problemelor judeþene, regionale sau chiar naþionale.

Principalul document necesar în completarea unei cereri de finanþare
este ghidul solicitantului,
document elaborat separat
pe fiecare domeniu major
de intervenþie. În Ghidul
Solicitantului regãsiþi
prezentate toate regulile
pentru pregãtirea,
întocmirea ºi depunerea
proiectului de investiþii,
precum ºi modalitatea de
selecþie, aprobare ºi
derulare a proiectului
dumneavoastrã. De
asemenea, conþine lista
indicativã a tipurilor de
investiþii pentru care se
acordã fonduri nerambursabile, documentele,
avizele ºi acordurile pe care
trebuie sã le prezentaþi,
modelul Cererii de
Finanþare, al Studiului de Fezabilitate ºi al Memoriului justificativ, al
Contractului de Finanþare, precum ºi alte informaþii utile realizãrii proiectului si
completarii corecte a
documentelor.
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