Asociatia GAL „Urban Turda”
Sediul: Turda, str. Ștefan cel Mare, nr. 38
CIF: 38542823
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Web: www.galturda.ro

GRAFIC ORIENTATIV
privind lansarea apelurilor de Fise de proiect care vor fi finantate din bugetul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului
Turda
Mecanismul DLRC (Dezvoltare Locala plasata sub Raspunderea Comunitatii)
Programul Operational Regional si Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Nr.
Denumire sesiune depunere Fise de proiect
crt.

1

2

3

Creșterea șanselor de acces și menținere
pe piața muncii a persoanelor din cadrul
comunităților marginalizate de la nivelul
teritoriului SDL și asistarea integrata a
acestora. (m9)
Construirea si dotarea cu echipamente a
unei întreprinderi de economie socială și
sprijinirea ocupării persoanelor aparținând
grupurilor sociale vulnerabilă in cadrul
structurii create (m8)
Construire infrastructură educațională
suport pentru formare profesională
(laborator școală profesională) și sprijinirea
accesului pe piața muncii (m6)

Tipul
interventiei
POR POCU

Buget alocat
din POR

Buget alocat
din POCU

Buget alocat
de UAT Turda

0 lei

6.717.209 lei

137.086 lei

Versiunea 2, valabila din 2020/05/20
Data limita
Buget total
Data lansarii
pentru
pentru
apelului de Fise depunerea
interventie
de proiect
Fiselor de
proiect
6.854.295 lei

x
0 euro
931.294 lei
x

x

01.07.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.06.2020

15.07.2020

1.421.000 euro 29.000 euro 1.450.000 euro
277.953 lei

24.708 lei

1.233.955 lei

x
196.000 euro

01.06.2020

58.800 euro

5.200 euro

260.000 euro

884.729,00 lei 324.279,00 lei

24.708 lei

1.233.716 lei

186.200 euro

5.200 euro

260.000 euro

x
68.600 euro
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4

5

6

7

8

9

Construire locuințe sociale (30
apartamente) (m2)
Amenajare spațiu urban degradat prin
construirea unui centru comunitar de
igienă și sănătate și realizarea de campanii
de informare și conștientizare (m5)
Amenajare spațiu urban degradat prin
construirea unui centru social pentru copii
aflați în situație de risc social și oferirea de
servicii integrate beneficiarilor (m7)
Reabilitare locuințe sociale (124
apartamente) ZUM 2 Comunitatea din Bloc
ELTA și ZUM 3 Comunitatea de pe Calea
Victoriei (m4)
Realizare infrastructură tehnico-edilitară în
Comunitatea Margaretelor (m1)

Regenerarea spațiului public urban în
Comunitatea Barbu Lăutaru (m3)

x

x

x

x

6.845.011 lei

0 lei

139.694 lei

6.984.705 lei

1.440.600 euro

0 euro

29.400 lei

1.470.000 lei

1.396.941 lei

232.824 lei

33.261 lei

1.663.025 lei

294.000 euro

49.000 euro

7.000 euro

350.000 euro

1.396.941 lei

555.907 lei

39.913 lei

1.992.761 lei

294.000 euro

117.600 euro

8.400 euro

420.000 euro

3.958.000 lei

69.84 lei

82.201 lei

4.110.048 lei

833.000 euro

14.700 euro

17.300 euro

865.000 euro

3.259.529 lei

0 lei

66.521 lei

3.326.050 lei

686.000 euro

0 euro

14.000 euro

700.000 euro

3.958.000 lei

302.671 lei

86.952 lei

4.347.623 lei

833.000 euro

63.700 euro

18.300 euro

915.000 euro

x

x

x

x

x

x

x

01.08.2020

01.09.2020

1.07.2020

1.08.2020

1.08.2020

1.09.2020

1.07.2020

1.08.2020

1.09.2020

1.10.2020

1.10.2020

1.11.2020

Cursurile de schimb luate in considerare: pentru interventii din bugetul POCU: 1 euro = 4,7271 lei (inforeuro 09.2019); pentru interventii din bugetul POR: 1 euro =
4,7515 (inforeuro 10.2019); pentru interventii din bugetul UAT Turda cursul de schimb luat in considerare este cel din POR sau din POCU, in functie de bugetul
dominant al masurii.
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