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Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte pentru anul 2020

POCU
Aprob,

Președinte GAL IDD Bacău

Dan Tătaru

Denumire GAL Localitate Programul
Operațional

Intervenția Denumire apel
de proiecte

Beneficiari Valoare
apel de
proiecte
(euro)

Data
(estimată)

lansării
apelului de

proiecte

Data
(estimată)
limită de

depunere a
propunerilor
de proiecte

GRUPUL DE
ACTIUNE
LOCALĂ  -

“INOVARE ŞI
DEZVOLTARE

DURABILĂ” (GAL
IDD) Bacău

Municipiul
Bacău, jud.

Bacău

POCU I16 Furnizarea de servicii in
centrul comunitar integrat

medico-social 

M7.2 Construirea
de noi dotări

comunitare care
să deservească
populaţia din

zonă

- Autorităţi publice 
locale

- Furnizori autorizaţi de
formare profesională

- Furnizori de servicii 
sociale acreditaţi în 
condiţiile legii

- Asociaţii și fundaţii
- Organizaţii sindicale

- Organizaţii patronale

475.000 01.03.2020 16.04.2020

I9 Stimularea participării în
cadrul proiectelor de tip “A
doua şansă” pentru toate

M6.1 Creşterea
nivelului de

educaţie în rândul

- Autorităţi publice 
locale

100.000 01.03.2020 16.04.2020
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categoriile de persoane
dezavantajate prin campanii
de informare şi oferirea de

pachete integrate (transport,
masă, rechizite), inclusiv
monitorizarea parcursului

acestora

populaţiei
dezavantajate

M6.2 Acordarea
de sprijin financiar
pentru finalizarea

studiilor
M7.1 Reabilitarea

şi dezvoltarea
infrastructurii

educaţionale care
să deservească

populaţia din zonă
M7.2 Construirea

de noi dotări
comunitare care
să deservească

populaţia din zonă

- Furnizori publici de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă

- Furnizori autorizaţi de
formare profesională

- Furnizori de servicii 
sociale acreditaţi în 
condiţiile legii

- Centre autorizate de 
evaluare și certificare 
a competenţelor 
profesionale obţinute 
pe alte căi decât cele 
formale

- Asociaţii și fundaţii
- Organizaţii sindicale

Organizaţii patronale

I10 Oferirea de pachete
integrate de ajutoare copiilor

din comunităţile
dezavantajate pentru a putea

continua şi finaliza
învăţământul obligatoriu,

inclusiv monitorizarea
parcursului acestora

100.000

I12 Furnizarea de servicii
socio - educaţionale în cadrul
centrului O şcoală pentru toţi

300.000

I14 Mediere personalizată în
şcoli în vederea eliminării

discriminării şi a segregării,
cu accent pe antrenarea

copiilor în activităţi
interculturale motivaţionale

de educaţie  alternativă,
inclusiv campanii de

conştientizare

375.000

I6 Cursuri de calificare şi
recalificare a forţei de muncă,

inclusiv calificare pentru
persoanele cu dizabilităţi

M5.1 Creşterea
angajabilităţii
persoanelor

dezavantajate
M5.2 Crearea şi

promovarea
oportunităţilor de

- Autorităţi publice 
locale

- Furnizori publici de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 

450.000 01.03.2020 16.04.2020

I8 Crearea de locuri de
muncă protejate pentru

persoanele cu dizabilităţi,

400.000
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mame, persoane vârstnice,
etc. în cadrul întreprinderii

sociale de inserţie şi
promovarea acestora prin

intermediul unei campanii de
informare

angajare pentru
persoanele

dezavantajate

muncă
- Furnizori autorizaţi de

formare profesională
- Furnizori de servicii 

sociale acreditaţi în 
condiţiile legii

- Centre autorizate de 
evaluare și certificare 
a competenţelor 
profesionale obţinute 
pe alte căi decât cele 
formale

- Asociaţii și fundaţii
- Organizaţii sindicale

Organizaţii patronale

Întocmit
Manager GAL IDD Bacău
Adrian Constantin Anghel


