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Anunț publicat în data de: 03.05.2018
APEL SELECTIE
PENTRU MĂSURA 3/2A – DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI POMICOL PRIN
CONSOLIDAREA ŞI CREŞTEREA VIABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR
Data lansarii apelului de selectie: 18.05.2018
Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Calafat” anunță lansarea, în data de
18.05.2018, a sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 3/2A –
„DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI POMICOL PRIN CONSOLIDAREA ŞI
CREŞTEREA VIABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR ”.
Data limita de depunere a proiectelor : 29.06.2018
Proiectele se vor depune, începând cu data de 18.05.2018, 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 3/2A - 1/2018 –
18.05.2018.
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 80.365,82 euro
Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
art.67, Reg (UE)1303/2013
Intensitatea sprijinului: 90%
Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este 50% şi poate ajunge la
90%, pentru:
-Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr.
1305/2013);
-Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor
(cooperative și grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în
vigoare);
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-Proiectelor integrate care conduc la creearea unui lanț scurt (producție,
procesare, comercializare);
-Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
-Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte
constrângeri specifice,menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 80.000
euro/proiect.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) pentru sprijinul financiar
nerambursabil acordat prin Măsura M3/2A sunt:
Beneficiari direcţi: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate,
cooperative (cooperativele și societățile cooperative agricole), grupuri de producători,
implicit din sectorul pomicol, constituite în baza legislației naționale în vigoare care
deservesc interesele membrilor, inclusiv beneficiarii directi ai M7/2A, ai M8/3A, ai
M10/6A.
Beneficiari indirecţi:Consumatorii, fermieri de la nivelul cooperativelor si
grupurilor de producatori, autoritățile prin fiscalizarea afacerilor agricole, furnizorii
entităţilor juridice care implementează proiecte prin această măsură.
*De exemplu, masura M3/2A care urmareste realizarea de investitii la nivelul exploatatiilor
de catre fermieri, cooperative sau grupuri de producatori se adreseaza celor care au
beneficiat de finantare in mod indirect pe masura M1/1A, in calitate de beneficiari finali ai
sesiunilor de formare, demonstrative si informative, printre acestia numarandu-se si
fermierii, si totodata celor care au beneficiat in mod indirect pe masura M2/1A, in calitate
de beneficiari finali ai actiunilor de cooperare intreprinse, printre acestia numarandu-se
fermierii, cooperativele, grupurile de producatori.
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 e-mail:
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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