PROIECT FINANTAT DE
UNIUNEA EUROPEANA

împreună creștem
satul românesc

APEL DE SELECTIE
Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului
Măsura M19/2B/1 - Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor
mici
Beneﬁciarii eligibili:
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
• tânărul fermier aşa cum este el deﬁnit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013,
(UaE) nr. 807/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013;
• persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum
este el deﬁnit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, (UE) nr.
808/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013 se instalează şi exercită un
control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la
gestionare, beneﬁcii şi la riscurile ﬁnanciare legate de
exploataţie şi deţine
cel puţin 50 % + 1 din acţiuni;
• Art.2(1)n-„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de
ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi caliﬁcările
profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie
agricolă ca şef al respectivei exploataţii.
B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI
• Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o
exploataţie agricolă care intră în categoria fermă mică conform deﬁniţiei
relevante cu excepţia persoanelor ﬁzice neautorizate.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
• Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura M19/3A/1: 179.417,00 Euro.
• Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acordată pentru ﬁnanțarea
unui proiect:
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
- Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei
ani şi este de: 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 S.O. şi 50.000 S.O.
şi 40.000 de euro pentru exploataţiile între 8.000 S.O. şi 29.999 S.O.
B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI
- Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum
trei ani. Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru
exploataţiile între 4.000 S.O. şi 7.999 S.O.

Măsura M19/6B/2 “Crearea şi extinderea serviciilor de bază
destinate populaţiei GAL Țara Oltului”.

Beneﬁciarii eligibili:
• Comunele și asociațiile acestora deﬁnite conform legislației în vigoare,
• ONG deﬁnite conform legislației în vigoare care au în statut prestarea de
servicii corespunzătoare solicitărilor de ﬁnanțare.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
• Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura M19/6B/2: 482.846 Euro.
• Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acordată pentru ﬁnanțarea
unui proiect: 60.000 Euro;

Măsura M19/3A/1 - Promovare forme asociative

Beneﬁciarii eligibili:
Beneﬁciari direcți:
• ONG-uri, înﬁințate conform “ Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire
la asociații și fundații” care au desfășurat sau desfășoară activități de facilitare
comunitară în domeniul vizat de măsură;
• Comunele și asociațiile acestora deﬁnite conform legislației în vigoare
• GAL TO (doar în situația în nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și
se aplică măsuri de evitare a conﬂictului de interese);
Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
• Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura M19/3A/1: 22427,00 Euro.
• Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acordată pentru ﬁnanțarea
unui proiect: 15.000 Euro;

Măsura M19/6A/2 - Dezvoltarea și diversiﬁcarea activităților
economice și crearea de locuri de muncă

Beneﬁciarii eligibili:
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversiﬁcă
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona
rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și
întreprinderi mici. Persoanele ﬁzice neautorizate nu sunt eligibile;
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou
înﬁințate din spațiul rural.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
• Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura M19/6A/1: 400.000,00 Euro.
• Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acordată pentru ﬁnanțarea
unui proiect:
Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 100.000 de euro/beneﬁciar pe 3 ani
ﬁscali.

Măsura M19/6A/1 - Diversiﬁcarea activităților economice și crearea de
locuri de muncă
Beneﬁciarii eligibili:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversiﬁcă activitatea prin înﬁințarea
unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele ﬁzice neautorizate nu
sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înﬁințate în anul depunerii aplicației de
ﬁnanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani ﬁscali, care nu au desfășurat activități până în momentul
depunerii acesteia (start-ups); .
Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
• Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M19/6A/1:
260.000,00 Euro.
• Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acordată pentru ﬁnanțarea unui proiect:
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de
euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul
activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism. Nu există sume
intermediare

Perioada depunere proiecte: 12.06.2017 – 11.07.2017
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor cuprinse în prezentul Apel de selecție sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de GAL Țara Oltului disponibile pe pagina de
internet a GAL Țara Oltului http://taraoltului.ro/;
Datele de contact, Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253,
cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00:
La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.
Coordonatori animare teritoriu: Elena Roua – Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare – 0762 608 703
Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa cu satele apartinatoare –tel: 0743276461
REPREZENTANT LEGAL GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “ȚARA OLTULUI”: LIMBĂSAN CAMELIA

Împreună creştem satul românesc.

www.aﬁr.madr.ro

