ANEXA 4

Planul de finanțare- GAL Colinele Tutovei

VALOARE SDL Suprafață TERITORIU GAL
COMPONENTA A

VALOARE
VALOARE
TOTALĂ
TOTALĂ
VALOARE TOTALĂ
COMPONENTA A COMPONENTA B COMPONENTA A + B
(EURO)
(EURO)
(EURO)
54,645
2,161,974
679,550.31
2,841,524.52

Populație TERITORIU GAL
1,094

PRIORITATE

MĂSURA

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

1

COMPONENTA
1
A+B

M 1/2A Îmbunătăţirea performanţelor generale ale
exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii
2Creşterea viabilităţii fermelor şi a
activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a
competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură
calităţii produselor obţinute
50% (70%,90%)
şi promovarea tehnologiilor agricole inovative M2/2B Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole,
şi a gestionării durabile a pădurilor
100%
3 Promovarea organizării lanţului alimentar, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri.
inclusiv a sectorului de prelucrare şi
M3/3A Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură
100% (90%)
comercializare a produselor agricole, a
bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor M4/3A Acces la implementarea schemelor de calitate
naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale
70%
în agricultură
M5/4A Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi
4Refacerea conservarea şi consolidarea
conservarea ariilor naturale protejate
100% (90%)
ecosistemelor legate de agricultură şi

CONTRIBUȚIA
CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
PUBLICĂ
NERAMBURSABI NERAMBURSABILĂ/PRI
LĂ/ MĂSURĂ2
ORITATE (FEADR +
(FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
BUGET
EURO
NAȚIONAL)
0

280,000

28,890
11,786

M6/6A Înfiinţarea şi consolidarea activităţilor non-agricole
de interes local
M7/6B Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare
socio-economică
plasată
subcultural-turistică
responsabilitateaacomunităţi
M8/6B Dezvoltarea
socială,

100% (90%)

1,130,001.45

comunităţilor

100% (90%)

80,000

M9/6C Investiţii în infrastructura în broadband şi a acces la
internet
4

Cheltuieli de funcționare și animare
TOTAL GENERAL COMPONENTA A + B
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

100%
20%

570,799

20.09%

78,890

2.78%

11,786

0.41%

0

0.00%

1,611,744.45

56.72%

50,000

5

6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu.

0.00%

290,799

silvicultură.

100%

VALOARE
PROCENTUALĂ3 (%)

350,000

51,743

568,304.86
2841524.31

Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.
Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.
Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.
Intocmit,
Puiu Carmen Diana
Reprezentant GAL

20.00%

