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Data lansarii apelului de selectie: 31.10.2017 

VERSIUNE SIMPLIFICATA 

                                       

                                                       APEL DE SELECTIE NR.1  

A)  MASURI LANSATE IN PERIOADA 31.10.2017 – 22.12.2017  

1. Măsura 2.1/2A – Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 236.439,96 € 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:15.000,00 €  

 Categoriile de beneficiari eligibili :  fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

2. Măsura 2.4/2B – Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 85.978,17 € 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

- 35.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO  
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- 25.000 de euro pentru exploatațiile între 8 .000 S.O. și 29.999 SO  

 Categoriile de beneficiari eligibili :   
-  Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca 
unic șef al exploatației agricole;  
-   Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se 
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la 
beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.  

3. Măsura 4.1/ 6A – Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 150.461,79 € 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

- 35.000 de euro/proiect  

- 50.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism 

 Categoriile de beneficiari eligibili :   
- Fermieri sau membri ai unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati 

non-agricole in spatiul rural pentru prima data.  

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe 

care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin 

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups); 
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4. Măsura 4.2/ 6A – Incurajarea micilor intreprinzatori rurali 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 143.296,94 € 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

- 143.296,94 de euro/proiect  
- Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu 
va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 
 

 Categoriile de beneficiari eligibili :   
- Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente din spaţiul rural al teritoriului GAL Ținutul 
Zimbrilor; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică 

activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor, în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu 

excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

5. Măsura 4.4/ 6B – Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 516.741,68 €  

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

- 200.000,00 de euro/proiect de investitii sau integrat 
- 5.000,00 de euro/proiect social 
 

 Categoriile de beneficiari eligibili :  
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- Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu 
- ONG-urile cu expertiză conform legislației naționale în vigoare 
- Unități Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare 
- Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități protejate autorizate 
- Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare 
- Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural 

de utilitate publică de clasă B, de interes local. 

B) INTERVALUL ORAR SI DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR : Proiectele se vor depune la sediul GAL Tinutul Zimbrilor, 

situat în sat. Lunca, comuna Vinatori-Neamt, județul Neamț, in zilele lucratoare , in intervalul orar 16:30-20:30, pana pe 22 

DECEMBRIE 2017 , ora 18:30.  

C) INFORMATII DETALIATE privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidurile Solicitantului si Anexele 

aferente, pe support tiparit la sediul GAL si postate pe web site-ul GAL Tinutul Zimbrilor la adresa - http://www.gal-

tinutulzimbrilor.ro/ghiduri-finale 

D) SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE la: telefon: 0744524935    Nica Vasile-Reprezentant legal si 0754018140  

Cosofret Elena-Manager, e-mail: office@gal-tinutulzimbrilor.ro, adresa: Sat Lunca, Com. Vinatori Neamt, județul Neamt. 
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