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Data lansarii apelului de selectie: 30.03.2018 

VERSIUNE SIMPLIFICATA 

                                       

                                                       APEL DE SELECTIE NR.2  

A)  MASURI LANSATE IN PERIOADA 30.03.2018 – 29.06.2018  

1. Măsura 1.1/1A – Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare in teritoriul GAL 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 21.494,54 €  

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 21.494,54 €  

 Categoriile de beneficiari directi eligibili :  furnizorii de servicii de formare profesionala și dobândire de 

competențe  și/sau de acțiuni de informare și activități demonstrative 

 Categoriile de beneficiari indirecti eligibili :  persoane din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor angajate în sectoarele 

agricol și agro- alimentar, al administratorilor/proprietarilor de terenuri agricole și al altor actori economici care 

sunt IMM-uri cu profil agricol sau agro-alimentar si care își desfășoară activitatea sau au domiciliul în  teritoriul 

GAL  
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2. Măsura 1.2/1B – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 85.978,17 €  

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 85.978,17 €  

 Categoriile de beneficiari eligibili : Parteneriatele constituite,in baza unui Acord de Cooperare, din cel puţin un 
fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și cel puțin 
un partener din categoriile de mai jos: 

 Fermieri; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

 Organizații neguvernamentale; 

 Consilii locale (prin intermediul UAT); 

 Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unități sanitare, de agrement și de alimentație 
publică 

 

3. Măsura 4.5/ 6B – Incluziunea socială pentru populația romă 

 Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 71.648,48 €  

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 71.648,48 € 

 Categoriile de beneficiari eligibili :  
 ONG-urile cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate,definite 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 
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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 29 

IUNIE 2018.  

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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