
Planul de finanțare Anexa 4

Suprafață 

TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A 

(EURO)

1,008.85 40,624 1,800,070.69

COMPONENTA A
1 PRIORITATE MĂSURA

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRI

ORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ
3
 (%)

M1/2A-Investiții în dezvoltarea 

și modernizarea exploatațiilor 

agricole în teritoriul GAL 

Dunărea de Sud

50%             70%             

90% 299,999.69

M2/2A-Dezvoltarea fermelor 

mici 100% 150,000.00

M3/2B-Soluții innovative pentru 

o agricultură competitivă în 

vederea sprijinirii tinerilor 

fermieri din teritoriul GAL 

Dunărea de Sud 100% 280,000.00

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

2-Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și 

a 

competitivității 

tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate regiunile 

și promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor 733,499.69 40.75%



M4/2B-Încurajarea învățării pe 

tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectorul agricol 

din GAL Dunărea de Sud 100% 3,500.00

M5/6A-Investiții pentru crearea 

de activități nonagricole în 

teritoriul GAL Dunărea de Sud 100% 120,000.00

M6/6B-Sprijin pentru 

înființarea, reabilitarea, 

moderizarea infrastructurii de 

bază la scară mica 90%           100% 500,000.00

M7/6B-Sprijin pentru 

înființarea, reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii 

sociale 90%           100% 50,000.00

M8/6B-Sprijin pentru integrarea 

romilor 100% 5,571.00

M9/6B-Promovarea și 

valorificarea potențeialului 

teritoriului GAL Dunărea de Sud 100% 40,000.00

19.50%

2-Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și 

a 

competitivității 

tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate regiunile 

și promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor 733,499.69 40.75%

6-Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 715,571.00 39.75%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

351,000.00

TOTAL COMPONENTA A 1,800,070.69



PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRI

ORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ
3
 (%)

M1/2A-Investiții în dezvoltarea 

și modernizarea exploatațiilor 

agricole în teritoriul GAL 

Dunărea de Sud

50%             70%             

90% 205,416.75

M2/2A-Dezvoltarea fermelor 

mici 100% 30,000.00

M3/2B-Soluții innovative pentru 

o agricultură competitivă în 

vederea sprijinirii tinerilor 

fermieri din teritoriul GAL 

Dunărea de Sud 100% 40,000.00

M4/2B-Încurajarea învățării pe 

tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectorul agricol 

din GAL Dunărea de Sud 100% 1,500.00

M5/6A-Investiții pentru crearea 

de activități nonagricole în 

teritoriul GAL Dunărea de Sud 100% 70,000.00

276,916.75 40.75%

6-Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 270,121.25 39.75%

COMPONENTA B
5 

2-Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și 

a 

competitivității 

tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate regiunile 

și promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor



M6/6B-Sprijin pentru 

înființarea, reabilitarea, 

moderizarea infrastructurii de 

bază la scară mica 90%           100% 190,121.25

M7/6B-Sprijin pentru 

înființarea, reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii 

sociale 90%           100% 0.00

M8/6B-Sprijin pentru integrarea 

romilor 100% 0.00

M9/6B-Promovarea și 

valorificarea potențeialului 

teritoriului GAL Dunărea de Sud 100% 10,000.00

19.50%

[1]
 Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2] 
Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[4] 
Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

[5]
 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.

[3] 
Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,479,621.00

6-Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 270,121.25 39.75%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

132,512.31

TOTAL COMPONENTA B 679,550.31

COMPONENTA B
5 


