BENEFICIARI PRIVAȚI
Măsura/Submăsura

Perioadă estimativă de lansare a
sesiunii

Alocare propusă în 2017 -euro-

Submăsura 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole” - componenta vegetal

Aprilie 2017

105.000.000

Submăsura 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole” - componenta zootehnic

Aprilie 2017

80.000.000

Submăsura 4.1a „Investiții in exploatațiile pomicole”

Aprilie 2017

100.000.000

Mai - iunie 2017

100.000.000

Iulie 2017

70.000.000

Martie - Aprilie 2017

12.000.000

Mai - Iunie 2017

12.000.000

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole”
Schema ajutor de stat aferenta submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții
procesarea/marketingul produselor agricole in vederea obținerii de producției neagricole”
Schema de minimis aferentă

in

Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole”
Schema ajutor de stat aferenta submăsurii 4.2a
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”
Schema de minimis aferentă

„Sprijin

pentru

investiții

in

5.000.000
Iulie 2017
600.000

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Martie – Aprilie 2017

170.000.000

Submăsura 6.2 ”Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Martie - Aprilie 2017

18.300.000

BENEFICIARI PRIVAȚI
Perioadă estimativă de lansare a
sesiunii

Alocare propusă în 2017 -euro-

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Martie- Aprilie 2017

100.000.000

Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"

Martie-Aprilie 2017

35.000.000

Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”

Iulie – August 2017

50.000.000

Submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Aprilie 2017

5.000.000

Submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”

Aprilie 2017

2.000.000

Iulie – August 2017

117.803.922

Submăsura 16.1 “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru
dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”

August 2017

5.777.778

Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de
proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol”

August 2017

6.676.044

Submăsura 16.4 “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare – sectorul agricol”

Iulie 2017

1.900.000

Submăsura 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare – sectorul pomicol”

Iulie 2017

2.000.000

Submăsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL

Mai 2017

16.561.238

Măsura/Submăsura

Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”

SUBMĂSURI DIN PNDR 2014-2020 CARE VOR CONTRIBUI LA STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A
DELTEI DUNĂRII
Perioadă estimativă de lansare a sesiunii

Alocare propusă în 2017 euro-

Submăsura 4.1 “Investiții în exploatații agricole”

Aprilie 2017

33.000.000

Submăsura 4.1a “Investiții în exploatații pomicole”

Aprilie 2017

5.000.000

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si
silvice” – componenta drumuri agricole

Martie 2017

3.000.000

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si
silvice” – componenta drumuri de acces silvice

Martie 2017

1.700.000

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si
silvice” – componenta irigații

Iulie 2017

7.000.000

Martie – Aprilie 2017

5.000.000

Martie 2017 (I sesiune)

3.500.000

Noiembrie – Decembrie 2017 (II sesiune)

1.500.000

Martie 2017(I sesiune)

7.000.000

Noiembrie – Decembrie 2017(II sesiune)

3.000.000

Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică ”

Martie 2017

55.000.000

Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"

Martie 2017

9.000.000

Măsura/Submăsura

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Submăsura 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Submăsura 6.4 “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

