MASURI SDL GAL TH-TP – martie 2017

SUBMASURI P.N.D.R. 2014-2020

M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale; 118 701 euro

16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua(privati)
29 675 euro

1.1 Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor
pentru dobandirea de competente

M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (privati)
225 478 euro

M7.6 Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural

4.1 Investitii in exploatatiile agricole
4.1a Investitii in exploatatiile pomicole

M2.2 Ferme mici și mijlocii(privati); 285 030 euro
SPRIJINUL NERAMBURSABIL(SN): 15.000 euro/proiect

6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici

M2.3 Tineri fermieri(privati); 355 946 euro
SN:20 000 euro (12.000-19.999 SO); 30 000 euro (20.000- 49 999 SO)

6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru
produsele locale (publici/privati); 35 640 euro; SN: 10 000 euro/proiect

Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)

M6.1 Infiintarea de activitati neagricole(privati); 213 657 euro
SN: 30 000 euro si 50 000 euro (activitati de productie)

6.2- Sprijin pentru infiintarea activitailor neagricole in mediul rural

M6.2 Investiții în dezvoltarea turismului (privati); 356 083 euro

6.4- Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

M6.3 Dezvoltarea satelor (UAT, unitati de cult, ONG, etc)
1 760 155 euro

7.2 Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
7.6 Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural

M6.4 Investiții în infrastructură internet broadband (publici si
privati) 35 597 euro

Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)

M6.5 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor
marginalizate (UAT,ONG); 23 744 euro

7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii la scara mica

M6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice -inclusiv minoritatea
romă(UAT, ONG)11 853 euro

Masura specifica SDL GAL(s-a primit punctaj)

Total SDL: 3.451.559 EUR

