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Formular  APEL DE SELECTIE -  Varianta simplificata 

ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR 1/2018 

 IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA JIU  , AFERENT 

(M3/2B)   

Incurajarea tinerilor fermieri sa practice agricultura 

1. Data lansarii apelului de selectie     03.07.2018   ora  9.00 

2.Masura lansata prin apelul de selectie –cu tipurile de beneficiari eligibili M3/2B -        

Incurajarea tinerilor fermieri sa practice agricultura 

 

Beneficiarii eligibili sunt : 

 Tineri fermieri, ( persoana fizica inregistrata si autorizata)  in conformitate cu definitia 

prevazuta la art.2 din R( UE) nr 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, 

pentru fermele cuprinse intre  8.000-50.000 SO, care desfasoara activitatea principala  in sectorul 

cultura mare/ legumicol/ cresterea animalelor 

*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. 

 

3.Fondurile disponibile , aferente M3/ 2 B Incurajarea tinerilor fermieri sa practice 

agricultura, sunt in valoare de  76299   euro 

4.Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect 

 La stabilirea sumei alocate și a intensității sprijinului s-a ținut cont de următoarele:  

- valoarea  nerambursabila a unui proiect de 50.000 euro, pentru  fermele cuprinse intre 8.000-

50.000 SO  

- de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora  

- de categoria de beneficiari eligibili și importanța proiectelor pentru teritoriu      

- obiectivul principal și prioritate (prioritatea 2, este considerată prioritate secundară)  
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Ajutorul nerambursabil se va acorda in cota unica de 50.000 euro/proiect-pentru fermele 

cuprinse intre 8.000-50.000 SO. 

 

Intensitatea sprijinului: 100 % valoare nerambursabila 

 50.000 euro pentru proiectele care se adresează tinerilor fermieri împărțiți astfel:   

- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;   

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a se depăși trei ani   

 

5.  Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele 

 Proiectele se pot depune de luni până vineri între orele  9,00 -16,00  pana la data limita 

03.08.2018 - In ultima zi,intervalul orar de primire a proiectelor este 9,00 -14,00,  la sediul  GAL 

AMARADIA JIU  Comuna  Bradesti ,str. Dr. Bradisteanu, nr 183, judetul DOLJ 

 6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru masura  (M3/2B)  Incurajarea tinerilor fermieri sa 

practice agricultura ,  care se poate descarca de pe pagina de internet GAL  

www.galamaradiajiu.ro; 

     7.Solicitantii pot obtine informatii suplimentare astfel : 

- La sediul GAL , din comuna Bradesti  , in intervalul orar 10,00 -14,00  

- Prin posta electronica   e-mail la adresa : galbradesti@yahoo.com 

- La telefonul :  0787733733  

8. LA  SEDIUL GAL  AMARADIA JIU, EXISTA  PE SUPORT TIPARIT  

INFORMATII   DETALIATE AFERENTE  (M3/6B)    Incurajarea tinerilor fermieri 

sa practice agricultura 

 


