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  Data postarii: 04.07.2018 

 

APEL DE SELECŢIE 

 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 

Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura M2/2B “ Sprijinirea instalării tinerilor fermieri ” 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2/2B/1/18  

Data lansării apelului de selectie: 11.07.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 09.08.2018 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 

com. Sinpaul, nr. 261, judet Mures de luni până vineri între orele: 12 :30 – 16 :30 

Fondul disponibil – alocat pentru aceasta sesiune 

Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte 150.000 euro 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect 

30.000 euro 

 

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de maximum 30.000 de euro/proiect. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 2/2B de la nivelul GAL Podișul 

Târnavelor, sunt: 

 tânărul fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, 

care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru 

prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;  

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier 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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

Beneficiari indirecți: 

 Populația teritoriului GAL; 

   Unități de procesare. 
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Intensitatea sprijinului Sprijin forfetar - 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Sprijinul public nerambursabil va fi de: 

 30.000 de euro pentru exploatațiile cu dimensiuni economice cuprinse intre 30.000 SO 

si 50.000 SO  

 20.000 de euro pentru exploatațiile cu dimensiuni economice cuprinse intre 8.000 SO si  

29.999 SO  

Apelul se adresează actorilor locali care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de 

acoperire a GAL Podişul Târnavelor. 

Informațiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor (inclusiv cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate) sunt cuprinse în  Ghidul Solicitantului - în vigoare la momentul 

lansării apelului de selectie - aferent măsurii respective, care se găseste pe pagina de internet 

a Asociației:  www.podisultarnavelor.ro.  

Date de contact: tel: 0722.510.178, e-mail: gal.podisultarnavelor@yahoo.com.  

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine, în format electronic, de pe site-ul 

www.podisultarnavelor.ro., iar în format tipărit, în mod gratuit, de la sediul Asociaţiei.  
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