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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 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR   

Apel de selecție nr. 8/2018 
                                                       Varianta simplificată 

 

APEL DE SELECȚIE 

pentru accesarea Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ,, Lanțuri scurte” 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării 

acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea 

lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale 

 

 

 

1. Data lansării apelului de selecție:   29.11.2018. 

2. Măsura lansată ; ,,Lanturi scurte”- 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe 

locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel 

local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale 

 

 

3. Beneficiari  eligibili:   

o Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel 

puțin un grup de producători / o cooperativă / un grup de fermieri individuali / fermieri 

individuali care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, constituite pe teritoriul GAL 

Ţinutul Haiducilor (listă indicativă): 

 Asociaţii de proprietari constituite în mediul urban din aria de acoperire a pieţelor 

locale; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici activând în sfera comerţului en-detail din 

aria de acoperire a pieţelor locale; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici din aria de acoperire a pieţelor locale; 

 Consiliile locale, structurile de cazare, unitățile de agrement și de alimentație 

publică din aria de acoperire a pieţelor locale; 

 Unităţi de învăţământ de toate nivelurile (superior, liceal, gimnazial, primar, 

preşcolar); 

 ONG-uri; 

 Fermieri individuali etc. 

4.Fondul disponibil alocat pentru Măsura  16–M16.4.a.1/3A ,, Lanțuri scurte”:  

299.241,53 euro, 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  este de maxim 100.000 euro 

Intensitatea sprijinului este de 100% . 
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5. Data limită de depunere a proiectelor:  31.12.2018 ora 12.00. 

 

 

6. 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 până vineri între orele 10.00-

14.00, în perioada  29.11.2018-31.12.2018 (pentru data de 31.12.2018 

depunerile se fac până la ora 12.00). 

 

Pragul minim de selectie este de: 30 puncte 

 

7. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curpinse in 

Ghidul solicitantului  elaborat de  Asociația PARTENERIAT GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR  care poate fi accesat pe pagina de internet  

www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea Ghidul Solicitantului LEADER 2014-

2020  

 

8. 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  

- prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

9. Versiune detaliată a Apelului de selecție în format inscripționat pe suport electronic 

(CD) sau pe suport tipărit se poate consulta la sediul Asociației PARTENERIAT  

GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR din localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, 

nr.22, județul Bistrița – Năsăud. 

 

-  
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