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Proiect  
„Sprijin pentru funcționarea Asociației Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș”- cod SMIS 2014+: 123426 

                  APROB 
                          Președinte 

                                                                                                                                                                                            Ovidiu PIETRARU 
Calendar orientativ privind lansările de fișe de proiecte în anul 2021 

Denumire GAL Orașul/ 
Municipiul 

Intervenția 2021 Data estimativă 
a lansării 
apelului de 
selecție 

Data limită de 
depunere a 
fișelor de 
proiecte 

Total sumă 
lansată pe 
intervenții 
POCU (2021..n) 

Procent din 
alocarea financiară 
a SDL pentru 
intervenții POCU 

Total sumă 
lansată pe 
intervenții 
POR 
(2021..n) 

Procent din 
alocarea 
financiară a 
SDL pentru 
intervenții POR 

Suma 
lansată 
(anul 
curent) 

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală Z.U.M. 
Mediaș 

Municipiul 
Mediaș, jud 
Sibiu 

Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi educație 
• Programe de ucenicie la locul de muncă 
• Programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior 
• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă 
• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de 
afaceri 
• Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea 
discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare 
• Servicii din domeniul educației 

1.125.000 
euro 

4 mai 2021 3 iunie 2021 1.125.000 euro 100%   

Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, ocupării și 
serviciilor sociale 
• Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar 
• Învățământ primar și secundar 
• Programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală 
• Programe de tip a doua șansă 
• Campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea 
şcolară, combaterea abandonului şcolar 
• Servicii din domeniul social 
• Servicii din domeniul ocupării 

500.000 
euro 

4 mai 2021 3 iunie 2021 500.000 euro 100%   

Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării 
de servicii (sociale/medicale/medicosociale), acordării de asitenţă 
juridică pentru reglementări acte, domeniul ocupării și educației: 
• dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv 
în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) 
• activități de asistență juridică pentru reglementări acte 
• servicii din domeniul ocupării 
• servicii din domeniul educației 

500.000 
euro 

4 mai 2021 3 iunie 2021 500.000 euro 100%   

 


