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Anunț publicat în data de: 22.08.2017

APEL SELECTIE
PENTRU MĂSURA 5/2A – Sprijinirea fermelor mici
Data lansarii apelului de selectie: 22.08.2017
Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Calafat” anunță lansarea, în data de 22.08.2017, a
sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 5 – „ Sprijinirea fermelor
mici”.
Data limita de depunere a proiectelor :20.09.2017.
Proiectele se vor depune, începând cu data de 22.08.2017, la sediul GAL „Calafat” din
Municipiul Calafat, str. A. I. Cuza nr. 34, parter, jud. Dolj, zilnic, de luni până vineri, între
orele 9.oo – 15.oo.
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M 5 - 1/2017 – 22.08.2017
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din
Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul www.calafat.org.ro .
Fondul disponibil pentru această măsură este de 40.000 Euro
Tipul sprijinului: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de
10.000 de euro/proiect.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura
M5/2A trebuie:
 să fie 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.
 să fie persoane juridice române;
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să acţioneze în nume propriu;
să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
să aibă studii minime de 8 ani clase;
să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de
finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008,
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:
o ca persoană fizică autorizată;
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
o ca întreprindere familială;
societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1)
înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare reprezentată prin:
o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al
societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să
exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

Data și modul de anunțare a rezultatelor
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție):
GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie final cel târziu în ziua următoare
aprobării Raportului de Selecţie in comitetul de selecţie a proiectelor.
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica
solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, prin email, cu confirmare de
primire din partea solicitantului- procedura evaluare si selectie a GAL Calafat.
Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurile disponibile,
precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe suport
tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate, disponibila la sediul GAL
precum si Ghidul solicitantului publicat pe site-ul GAL: www.calafat.org.ro . Dacă doriţi
informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Calafat la adresa de email: office@calafat.org.ro.
Echipa GAL „Calafat” vă stă la dispoziţie pentru intrebari, informatii si clarificari, de luni
până vineri, între orele 9.00- 16.00, la sediul din str.A.I.Cuza, nr.34, parter, Municipiul
Calafat.
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