
Valoarea totală alocată: 13.969 EURO 
Intensitatea sprijinului va fi de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile. 
 

M6/ Dl 3.1 Dezvoltarea afacerilor non 
agricole 

Acțiuni eligibile: 
Construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor 

pentru efectuarea activităţii vizate de proiect; 
Dotarea cu echipamente şi utilaje; 
Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize etc.; 
Cheltuieli cu consultanţă, proiectare, dirigenţie de 

şantier, studiilor specifice realizării investiţiei 
(topometrice, geotehnice, expertiză tehnică etc); 
Valoarea totală alocată: 100.000 EURO 
Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 

M7/ Dl 3.1 Sprijin pentru activităţi 
turistice şi recreaţionale 

 
Acțiuni eligibile:  

Construcţia, modernizarea clădirilor cu destinaţia 
desfăşurării activităţii (ex: servicii de cazare, 
servicii turistice de agrement şi alimentaţie 
publică etc); 

Realizarea de trasee turistice tematice; 
Acţiuni de promovare şi marketing a produselor 

turistice; 
Cheltuieli Legate de taxe, autorizaţii, avize; 
Cheltuieli legate de realizarea proiectului: studii 

de teren, plata arhitecţilor, consultanţă etc. 
Valoarea totală alocată: 80.223 EURO 
Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
Pentru proiecte care prevăd construcţii montaj 
valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 
80.223 Euro. 
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MĂSURI DE FINANȚARE 

M1/DI 1.1 Sprijin pentru fermele agricole 
Acțiuni eligibile: 
 investiții în înființarea, extinderea         și / sau 

modernizarea fermelor de orice tip, inclusiv 
achiziția de tehnică agricolă și dotare 

 investiții în procesarea produselor agricole 
 investiții în înființarea și/sau modernizarea 

instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, 
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de 
fermă 

 investiții în producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile 

 investiții necorporale: echiziționarea sau 
dezvoltarea de software și achiziția de brevete, 
licențe, drepturi de autor, mărci în 
conformitate cu art. 45 (2) din Reg. 
1305/2013. 

Valoarea totală alocată:  838.129 EURO 

Intensitatea sprijinului: 50% din valoarea 

cheltuielilor eligibile (se va putea majora cu 20 

puncte procentuale suplimentare, dar rata 

sprijinului combinat nu poate depăşi 90%.  

Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de 

maxim 90.000 Euro/proiect. 

 

M2/DI2.1 Sprijin pentru modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii 

 

Acțiuni eligibile:  
 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 

reţelei publice de apă şi/sau apă uzată în 
localităţi rurale între 2.000 - 10.000 l.e.; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea 
rețelei de iluminat public în localitățile din 
teritoriul GAL. 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea 
trotuarelor in localitățile din teritoriul GAL.  

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
reţelei de drumuri de interes local 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
şi/sau dotarea grădiniţelor, şcolilor şi a 
infrastructurii de tip “after-school” din şcolile 
din mediul rural. 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
şi/sau dotarea grădiniţelor, şcolilor şi a 
infrastructurii de tip “after-school” din şcolile 
din mediul rural 

Valoarea totală alocată: 841.718,85 EURO 

Intensitatea sprijinului: 90% 
Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 
70.000 EURO. 
 

M3/DI2.2 Sprijin pentru investiţii în 
infrastructura socială 

Acțiuni eligibile:  
 construcţia de clădiri noi destinate serviciilor 

de asistenţă socială (conform Nomenclatorului 
aprobat prin HG 867/2015), inclusiv dotarea 
acestora; 

 reabilitarea, modernizarea şi/sau dotarea 
instituţiilor de asistenţă socială ce funcţionează 
(conform Nomenclatorului aprobat prin HG 
867/2015); 

 dotarea clădirilor cu echipamente şi bunuri 
necesare desfăşurării activităţii; 

 cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize; 
 cheltuieli cu consultanţă, proiectare, dirigenţie 

de şantier, studiilor specifice realizării 
investiţiei (topometrice, geotehnice, expertiză 
tehnică etc); 

Valoarea totală alocată: 30000 EURO 
Intensitatea sprijinului: 90% 
Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de 
30.000 EURO 
 

M4/DI2.2 Sprijin pentru integrarea 
minorităţilor locale 

Acțiuni eligibile:  
 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 

de infrastructură (drumuri, apă, canalizare, 
alimentare cu gaz metan, energie electrică etc) 
aflate în zone definite ca segregate; 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
de cămine culturale aparţinând etniilor. 
Inclusiv dotarea acestora. 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
de muzee aparţinând etniilor. Inclusiv dotarea 
acestora. 

 Realizarea de târguri şi/sau festivaluri pentru 
promovarea obiceiurilor etniilor. Inclusiv 
transportul participanţilor. 

 Cheltuielile privind costurile generale ale  

proiectului: cheltuieli pentru consultanţă, 
proiectare, monitorizare şi management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică şi de mediu, taxele 
pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 
din Regulamentul(UE) nr. 1305/2013, precum 
şi cele privind obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

Valoarea totală alocată: 10.000 EURO 
Intensitatea sprijinului: 90% 
* Prin această măsură sunt finanţate activităţi 
care nu sunt generatoare de venit. 

 
M5/DI 2.3 Sprijin pentru acţiuni de 

mediu 
Acțiuni eligibile:  
 Montarea de plăcuţe semnalizatoare şi 

realizarea de infrastructură de vizitare la 
nivelul patrimoniului de mediu identificat la 
nivelul GAL 

 Crearea/Amenajarea unor poteci/ trasee 
tematice, interpretative - înfiinţarea de poteci 
tematice, interpretative ce au diferite scopuri: 
de informare, de educaţie, de recreere, 
siguranţă şi conservarea resurselor naturale şi 
culturale. Potecile interpretative moderne nu 
oferă numai informaţii ci urmăresc conceptul de 
a-l implica activ pe observator într-un proces 
interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre 
natură. 

 Acţiuni de ecologizare a mediului. 
 Acţiuni de promovare a patrimoniului de mediu 
 Activităţi de tipul excursii, tabere, workshopuri, 

etc. ce au ca scop implicarea tinerilor în 
conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii. 

 Concursuri, competiţii şi alte evenimente având 
ca temă protecţia mediului, organizate cu 
implicarea comunităţii locale. 

 Cheltuieli pentru înfiinţarea şi reabilitarea 
spaţiilor verzi 

 Cheltuieli în infrastructura de colectare a 
deşeurilor 

 Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize 

 Cheltuieli cu consultanţă, proiectare, dirigenţie 
de şantier, studiilor specifice realizării 
investiţiei (topometrice, geotehnice, expertiză 
tehnică etc). 

 


