
Anexa 1 

 Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Valea Siretului de Sus  

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017 

- Versiunea 03 -  

 

                                                 
1 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 2018 

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 13.09.2016 

Măsura1 
Număr 

sesiuni2 
Perioada3 

Alocare indicativă 

sesiune  

(euro)4 

Alocare totală prevăzută a fi 

lansată în anul 2017 (euro)5 

Alocare totală prevăzută 

în strategie 

(euro)6 

01/3A 

Sprijin pentru îmbunătățirea 

performanței economice a fermelor 

prin asociativitate 

2 

09 Octombrie 2017 – 10 Noiembrie 

2017 
261.092,00 261.092,00 

261.092,00 

01 Martie 2018 – 02 Aprilie 2018 

 
261.092,00 - 

02/6A 

Sprijin pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului în teritoriul GAL 
2 

09 Octombrie 2017 – 10 Noiembrie 

2017 
200.000,00 200.000,00 

200.000,00 

- 

Alocare indicativă va fi stabilită după 

selectia proiectelor depuse în prima 

sesiune. 

- 

03/6A 

Sprijin pentru dezvoltarea IMM-

urilor 
2 

20 Iulie 2017 – 09 Octombrie 2017 200.000,00 200.000,00 

200.000,00 18 Decembrie 2017 – 19 Ianuarie 

2018 

 
200.000,00 200.000,00 

04/6B 

Sprijin pentru investițiile în 

crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, a celor 

de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente, inclusiv 

investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii 

energiei 

2 

20 Iulie 2017 – 09 Octombrie 2017 1.382.548,00 1.382.548,00 

1.382.548,00 18 Decembrie 2017 – 31 Ianuarie 

2018 

 
210.868,00 1.382.548,00 

05/6B 

Sprijin pentru crearea de centre 

comunitare integrate 
2 

20 Iulie 2017 – 22 Septembrie 2017 200.000,00 200.000,00 

200.000,00 
18 Decembrie 2017 – 31 Ianuarie 

2018 

 
200.000,00 200.000,00 

06/6B 

Sprijin pentru dezvoltarea locală 

integrată în comunitățile 

marginalizate rome 

1 20 Iulie 2017 – 22 Septembrie 2017 79.972,00 79.972,00 79.972,00 


