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           Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
           Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„         Europa investește în zonele rurale!” 
           Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
           Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
           Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
B        Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR   

Apel de selecție nr. 9/2018 
                                                                                  Varianta simplificată 

 

APEL DE SELECȚIE 

pentru accesarea Măsurii 4–M4.2.a/3A ,, Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea 

locală a produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor 

 

 

1. Data lansării apelului de selecție:   29.11.2018. 

 

2. Măsura lansată ; ,,Procesare locală”- Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor 

agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor 

 

3. Beneficiari  eligibili:   

o Cooperative și grupuri de producători constituite la nivelul GAL Ţinutul Haiducilor, definite conform 

legislației naționale în vigoare.  

o Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; 

o IMM-uri, întreprinderi individuale. 

 

4.Fondul disponibil alocat pentru Măsura –M4.2.a/3A ,, Procesare locală”:  1.010.000 euro. 

        Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect se va încadra 

între minim 20.000 Euro şi maxim 200.000 Euro pentru un proiect. 

 

Numărul de proiecte estimate a se finanţa este de minim 5 şi maxim 50. 

 

Proiectele sunt generatoare de venit, intensitatea sprijinului fiind de: 

o 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu activează în 

zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie activează în 

zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu, fie sunt realizate de 

tineri fermieri; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) 

care derulează investiţii colective; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care activează în zona 

montană şi/sau derulează investiţii legate de agricultura ecologică /agromediu si/sau sunt realizate de 

tineri fermieri; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) 

care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura ecologică/agromediu 

si/sau sunt realizate de tineri fermieri. 
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Detaliere intensitatea sprijinului nerambursabil 

 

Pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la 

următoarele articole: art. 17 alin. (1) literele (a) și (d):  

 

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o dimensiune economică 

de minim 4.000 SO (valoarea producției standard). 

 

Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de 

stocare a apei la nivel de fermă; investițiile în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu 

excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 

fermei; investițiile în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei 

(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și 

din afara fermei), nu este obligatoriu să reprezinte componente secundare în cadrul unui proiect de investiții, 

cu condiția ca în cazul ultimelor două tipuri energia obținută să fie destinată exclusiv consumului propriu al 

fermei (nu va genera profit);  

 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 200.000 

euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 

puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

 

o 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu activează în 

zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie activează în 

zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu, fie sunt realizate de 

tineri fermieri; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) 

care derulează investiţii colective; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care activează în zona 

montană şi/sau derulează investiţii legate de agricultura ecologică /agromediu si/sau sunt realizate de 

tineri fermieri; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) 

care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura ecologică/agromediu 

si/sau sunt realizate de tineri fermieri. 

 

Se vor respecta prevederile privind intensitatea sprijinului din Regulamentul 1305/2013 dupa cum urmeaza: 

 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 

200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 

câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

cazul:  

 

Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau 

parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
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Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare 

(așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani 

anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);  

 

Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din 

R(UE) nr. 1305/2013;  

 

Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la 

art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;  

 

Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, 

intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 200.000 euro/proiect.  

 

Atentie ! Pentru aceste categorii de proiecte se va folosi cererea de finantare model 1 (similar 4.1) 

 

 art. 17 alin. (1) litera (b):  

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 

200.000 euro, indiferent de tipul investiției. 

o Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare. 

 

Atentie ! Pentru aceste categorii de proiecte se va folosi cererea de finantare model 2 (similar 4.2) 

 

 

4. Data limită de depunere a proiectelor:  31.12.2018 ora 12.00. 

 

 

5. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociatiei PARTENERIAT 

GAL TINUTUL HAIDUCILOR din orașul Beclean, Zona de Agrement Figa,nr.22, jud. Bistrița – 

Năsăud, de luni pana vineri, intre orele 10-14, în perioada  29.11.2018-31.12.2018 (pentru 

31.12.2018 depunerea va fi pana la ora 12.00). 

 

Pragul minim de selectie este de: 50 puncte 

 

6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curpinse in Ghidul 

solicitantului  elaborat de  Asociația PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR pentru 

masura – M4.2.a/3A ,, Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a 

produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor, poate fi accesat pe pagina de internet  

www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea Ghidul Solicitantului LEADER 2014-2020  

 

7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații  suplimentare:  

 

- direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea Beclean, 

Zona de Agrement Figa, nr.22, județul Bistrița – Năsăud  

- Telefonic la numărul 0371 408 616. 

- prin  posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, cod poștal 425100 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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- prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

8. La sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR din localitatea Beclean, Zona 

de Agrement Figa, nr.22, județul Bistrița – Năsăud, va punem la dispozitie versiunea detaliată a 

Apelului de selecție în format inscripționat pe suport tiparit sau electronic (CD) informatiile detaliate 

pentru Măsura M4.2.a/3A ,, Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a 

produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor. 
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