Planul de finanțare GAL "Calafat"

Suprafață
Populație
VALOARE TERITORIU GAL
TERITORIU GAL
SDL
COMPONE
1.535,82
89.939
NTA A+B

3.977.290,45

PRIORITATE

MĂSURA

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

P1: Incurajarea
transferului de
cunostinte si a
inovarii in
agricultura, in
silvicultura si in
zonele rurale

M1 Dezvoltarea
resurselor umane
şi creşterea
calităţii forţei de
muncă din
sectorul agricol ȋn
teritoriul
GAL
M2 Promovarea

100%

39.200,00

100%

100.000,00

90%

259.964,00

100%

210.000,00

100%

30.000,00

70%

0,00

cooperării
actorilor din
sectoarele de
interes implicaţi
ȋn dezvoltarea
P2: Creşterea
M3 Dezvoltarea
viabilitatii
sectorului agricol
exploatatiilor si a şi pomicol prin
competitivitatii consolidarea şi
tuturor tipurilor de creşterea
M4 Sprijinirea
agricultura in toate
agricultorilor
regiunile si
tineri
M5
Sprijinirea
promovarea
fermelor mici
tehnologiilor
P3: Promovarea M6 Incurajarea
organizarii lantului investiţiilor ȋn
alimentar, inclusiv sectorul de
procesarea si
procesare şi
comercializarea comercializare a
produselor
produselor
agricole, a
agricole şi
bunastarii
pomicole
animalelor si a
gestionarii
COMPONE
riscurilor in
NTA A+B
agricultura

CONTRIBUȚIA
CONTRIBUȚIA
VALOARE
PUBLICĂ
PUBLICĂ
PROCENTUALĂ3
NERAMBURSABI NERAMBURSABI
(%)
LĂ/ MĂSURĂ2 LĂ/PRIORITATE
(FEADR +
(FEADR +
BUGET
BUGET
NAȚIONAL)
NAȚIONAL)
EURO
EURO

139.200,00

3,50%

499.964,00

12,57%

28.500,92

0,72%

COMPONE
NTA A+B

produselor
agricole, a
bunastarii
animalelor si a
gestionarii
riscurilor in
agricultura

M7 Sprijinirea
ȋnfiinţării
grupurilor şi
organizaţiilor de
producători la
M8 Sprijinirea
aplicării
schemelor de
calitate pentru
produsele agricole
şi agroalimentare
P6:Promovarea M9 Incurajarea
incluziunii sociale, sectorului nona reducerii saraciei agricol prin
si a dezvoltarii
dezvoltarea de
economice in
activităţi
zonele rurale
economice la
M10 Sprijinirea
creării de
activităţi
M11 Sprijinirea
investiţiilor de
utilitate publică şi
a serviciilor locale
pentru
dezvoltarea
economică şi
socială a
M12 Infrastructura
sociala pentru
comunităţile
marginalizate/ cu
risc de sărăcie/
excluziune socială
implicit minoritati
etnice, din
5

100%

0,00

100%

28.500,92

90%

487.481,00

100%

190.000,00

100%

1.689.247,44

100%

147.439,00

2.514.167,44

63,21%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6

Cheltuieli de funcționare și animare4
TOTAL COMPONENTA A+B

100%

795458,09
3.977.290,45

20,00%

