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ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A  PROIECTELOR PENTRU   
MĂSURA M4/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” 

 
În conformitate cu Decizia nr.15 a Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu din 
30 iunie 2021, sesiunea de proiecte aferentă măsurii:  

M4/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” care se desfășoară în perioada 29 aprilie- 02 iulie 2021,  se 
prelungește până la data de 02 august 2021.  
Data limită de depunere a proiectelor:  Sesiunea este deschisă în perioada 29 aprilie – 02 august  2021. Data limită 
de depunere a proiectelor este 02 august 2021, ora 14.00. 

Fondurile disponibile:  Fondurile totale disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 100.000  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică și pentru operațiunile negeneratoare de venit și de  
90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și  vor avea valoarea eligibilă cuprinsă 
între 5.000 – 50.000 de euro. 

ATENȚIE !  Perioada de implementare a proiectului  va fi până la finalul anului 2023, termenul de finalizare al 
proiectelor selectate și finanțate, inclusiv depunerea ultimei cereri de plată și efectuarea ultimei plăți fiind de 
31.12.2023 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria 
Panciu din Panciu, Str. Democrației nr. 3 ,  zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-14.00. 

Tipuri de beneficiari eligibili:  Beneficiari direcți ai măsurii sunt entități private/publice acreditate ca furnizori 

de servicii sociale , conform legislației naționale în vigoare:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare, 
 Autorități publice locale, 
 Unități de cult,  
 Întreprinderi sociale,  
 Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi sociale, unități de cult;  
 GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul. 

 
Date de contact și informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii M4/6B  sunt cuprinse 
în Ghidul Solicitantului aferent măsurii elaborat de către GAL, ghid disponibil pe pagina de internet 
www.podgoriapanciu.ro.   Informații suplimentare pot fi obținute și de  la sediul GAL din Panciu, zilnic între orele 
10.00-14.00, precum și la telefon  0733-961.904 

Reprezentant legal al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 
VIOLETA ZINA CHIRIAC 

 
 

http://www.podgoriapanciu.ro/
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ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A  PROIECTELOR PENTRU 
MĂSURA M6/6B - ”Integrarea minorităților locale” 

 
În conformitate cu Decizia nr.15 a Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu din 
30 iunie 2021, sesiunea de proiecte aferentă măsurii:  
M6/6B -”Integrarea minorităților locale” care se desfășoară în perioada 29 aprilie- 02 iulie 2021,  se prelungește 
până la data de 02 august 2021.  
Data limită de depunere a proiectelor:  Sesiunea este deschisă în perioada 29 aprilie – 02 august  2021. Data limită 
de depunere a proiectelor este 02 august 2021, ora 14.00. 

Fondurile disponibile:  Fondurile totale disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 40.000  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 
de până la 100% astfel:  

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
 pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  
 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 38.000 de euro (sumă 
nerambursabilă).Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 
UE nr. 1407/2013. 
.ATENȚIE !  Perioada de implementare a proiectului  va fi până la finalul anului 2023, termenul de finalizare al 
proiectelor selectate și finanțate, inclusiv depunerea ultimei cereri de plată și efectuarea ultimei plăți fiind de 
31.12.2023 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria 
Panciu din Panciu, Str. Democrației nr. 3,  zilnic, de luni până vineri, intre orele 10.00-14.00.Tipuri de beneficiari 
eligibili:  Beneficiari direcți ai măsurii sunt:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare, 
  Autorități publice locale, 
 Parteneriate formate din autorități publice locale și  ONG-uri;  
 GAL Podgoria Panciu  poate fi beneficiar pentru operațiunile de interes public ce vizează minoritățile, în cazul 

în care nu se depun proiecte în cadrul acestei măsuri.. 
Date de contact și informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii M6/6B  sunt cuprinse 
în Ghidul Solicitantului aferent măsurii elaborat de către GAL, ghid disponibil pe pagina de internet 
www.podgoriapanciu.ro.   Informații suplimentare pot fi obținute și de  la sediul GAL din Panciu, zilnic între orele 
10.00-14.00, precum și la tel. 0733-961.904. 

Reprezentant legal al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 
VIOLETA ZINA CHIRIAC 
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ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A  PROIECTELOR PENTRU 

MĂSURA M7/1B  -  ” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative” 
În conformitate cu Decizia nr.15 a Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu din 
30 iunie 2021, sesiunea de proiecte aferentă măsurii:  
M7/1B  -  ” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative” care se desfășoară în perioada 29 
aprilie- 02 iulie  2021,  se prelungește până la data de 02 august  2021.  
Data limită de depunere a proiectelor:  Sesiunea este deschisă în perioada 29 aprilie – 02 august  2021. Data limită 
de depunere a proiectelor este 02 august  2021,  ora 14.00. 
Fondurile disponibile:  Fondurile totale disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 90.432 euro.. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
și nu va depăși 48.776 de euro /proiect. Vor fi finanțate proiecte cu valoarea între 5.000 – 48.776 euro. 
Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect 
depus.       Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 
Investițiile care vor fi finanțate prin intermediul măsurii M7/1B, vor fi în conformitate cu art. 67 din Reg. 
1303/2013, în cazul în care ”sprijinul se plătește sub forma unei sume globale, iar proiectul implementat face 
parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei alte măsuri din prezentul regulament, se aplică suma sau 
rata maximă relevantă a sprijinului.” 
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri PNDR 
2014-2020), atunci costurile vor fi acoperite din măsura M7/1B, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea 
maximă acordată în cadrul măsurii M7/1B” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative”. 
ATENȚIE !  Perioada de implementare a Planului de Afaceri  va fi până la finalul anului 2023, termenul de 
finalizare al proiectelor selectate și finanțate, inclusiv depunerea ultimei cereri de plată și efectuarea ultimei 
plăți fiind de 31.12.2023. 
Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL 
Podgoria Panciu din Panciu, Str. Democrației nr. 3 ,  zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-14.00. 

Tipuri de beneficiari eligibili:  Beneficiari direcți ai măsurii sunt:  

 parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un 
grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. 

 fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, UAT-uri, unități școlare, 
sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

 parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, 
IF (înființate în baza OUG nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/1B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în 
cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2B. 
Date de contact și informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii M7/1B  sunt cuprinse 
în Ghidul Solicitantului aferent măsurii elaborat de către GAL, ghid disponibil pe pagina de internet 
www.podgoriapanciu.ro.   Informații suplimentare pot fi obținute și de  la sediul GAL din Panciu, zilnic între orele 
10.00-14.00, precum și la telefon 0733-961.904. 

Reprezentant legal al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 
VIOLETA ZINA CHIRIAC 

 

http://www.podgoriapanciu.ro/

