Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Codrii de Aramă
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2019
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Măsura 1
1.B.1/1B
Încurajarea inițiativelor asociative
pentru a crește gradul de
reprezentare, informare și dezvoltare
a afacerilor agricole.
1.C.1/1C
Creșterea nivelului de informare și a
competențelor în domeniul
managementului și organizării
activităților agricole ale mangerilor și
lucrătorilor din ferme, prin acțiuni de
formare profesională.
2.A.1/2A
Investiții în fermele agricole pentru
creșterea competitivității afacerilor
agricole, combaterea eroziunii și
efectelor schimbărilor climatice prin
investiții în activități de reducere a
emisiilor gazelor cu efect de seră și
protecția mediului, inclusiv prin
înființarea de noi locuri de muncă.
3.A.1/3A
Creșterea transparenței și trasabilității
procesului productiv agricol prin
investiții privind sistemele din
domeniul calității produselor agricole
și alimentare.

Număr
sesiuni 2

1

Perioada 3

2019

Alocare indicativă
sesiune
(euro) 4

Alocare totală prevăzută a fi
lansată în anul 2019 (euro) 5

Alocare totală
prevăzută în strategie
(euro) 6

52.311,78

52.311,78

52.311,78

1

26.07.2018-27.08.2018

4.120,49

4.120,49

58.124,19

3

29.07.2019-07.08.2019

228.467,51

228.467,51

755.614,51

1

2019

43.593,14

43.593,14

43.593,14

Modelul de calendar este cu titlu de exemplu – se vor consemna și măsurile atipice. Dacă sesiunea va fi lansată numai pe o componentă a măsurii, se va indica care este submăsura. Pentru măsurile care nu vor fi lansate în anul 2017
se va consemna acest fapt.
2
Numărul de sesiuni va fi conform aprobarii GAL.
3
În cazul în care se va modifica propunerea din calendarul estimativ, se va publica modificarea în timp util, fiind informate corespunzător DGDR AM PNDR și APDRP. Atunci când o măsură nu va fi lansată se va consemna acest fapt.
4
Conform aprobării date de GAL, respectiv se va putea consemna ca sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate pentru următoarea sesiune.
5
Se vor însuma sumele efectiv licitate.
6
Conform strategiei autorizate la 04.08.2016
1

6.A.1/6A
Dezvoltarea sectorului non-agricol
rural prin investiții inovative în
crearea și dezvoltarea de activități în
domeniul producției și serviciilor.
6.B.1/6B
Creșterea coeziunii și
responsabilității social-comunitare și
culturale și a capacității UAT-urilor
de a interveni și rezolva problemele
comunității prin investiții în
înființarea și dezvoltarea
infrastructurii educaționale, sociale,
culturale și de intervenție.
6.C.1/6C
Dezvoltarea afacerilor agricole și
non-agricole prin investiții în
infrastructura locală de internet
brodband pentru a crește gradul de
interacțiune și comunicare inter și
intra comunitară.

2

26.04.2018-31.05.2018

77.133,52

77.133,52

376.080,98

1

26.04.2018-16.07.2018

1.546,91

1.546,91

326.948,58

1

2019

130.779,43

130.779,43

130.779,43

_____________________
Modelul de calendar este cu titlu de exemplu – se vor consemna și măsurile atipice. Dacă sesiunea va fi lansată numai pe o componentă a măsurii, se va indica care este submăsura. Pentru măsurile care nu vor fi lansate în anul 2017
se va consemna acest fapt.
1
Numărul de sesiuni va fi conform aprobarii GAL.
1
În cazul în care se va modifica propunerea din calendarul estimativ, se va publica modificarea în timp util, fiind informate corespunzător DGDR AM PNDR și APDRP. Atunci când o măsură nu va fi lansată se va consemna acest fapt.
1
Conform aprobării date de GAL, respectiv se va putea consemna ca sumele neangajate dintr-o sesiune pot fi reportate pentru următoarea sesiune.
1
Se vor însuma sumele efectiv licitate.
1
Conform strategiei autorizate la 04.08.2016
1

