Perioadă estimativă de
lansare a sesiunii

Alocare propusă în 2018 – euro –

Submăsura 1.2 „Sprijin pentru activități demonstrative și de informare”

iulie 2018

13,4 mil. euro

Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate”

iulie 2018

6,1 mil. euro

iulie 2018

303 mil. Euro* din care:
•
Vegetal 79 mil. euro (26%) – din care
- 26 mil. euro zonă montana
- 53 mil. euro zonă non-montana
•
Zootehnic 165 mil. euro (54%) – din care
- 54 mil. euro zonă montana
- 111 mil. euro zonă non-montana
•
Ferma de familie și ferma mică 59 mil. euro (19%)
*prezenta alocare cuprinde un procent de supracontractare de 20% rezultat
în urma datelor referitoare la posibilele economii.

iulie 2018

203 mil. euro
*prezenta alocare cuprinde un procent de supracontractare de 20% rezultat
în urma datelor referitoare la posibilele economii.

august / septembrie
2018

242 mil. Euro (fără supracontractare)

iulie 2018

11 mil. Euro

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

iulie/ august 2018

1,4 mil. Euro

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, cu o alocare distinctă ITI

iulie 2018

51,5 mil. Euro, din care ITI 3,71 mil. Euro

iulie/august 2018

2,99 mil. Euro

iulie 2018
Trim IV 2018

2,31 mil. Euro
9,27 mil. Euro

Măsura/ Submăsura

Submăsura 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole”*, inclusiv ITI
*Bugetul acestei submăsuri se va împarți pe sector vegetal (I) zootehnic (II) (din fiecare
sector defalcandu-se 1/3 din alocare pentru zona montană), fermă de familie si ferma
mică (III).
Pentru sectoarele vegetal (I) și zootehnic (II) sesiunea va fi deschisă doar pentru
proiectele complexe care presupun construcție montaj.

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole”
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice” componenta irigatii
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv ITI

Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” ITI
Submăsura 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL”
 Componenta A
 Componenta B

