
 
 

 

 

 

 

Apel scurt-varianta simplificata 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – Masura 19 LEADER 

 

Numărul de referinţă al sesiunii de cereri de proiecte:  

  

M 3/1B    1/16.10.2017-14.12.2017 

M 4/2A    1/16.10.2017-14.12.2017 

M 6/6A    1/16.10.2017-14.12.2017 

M 9/6B    1/16.10.2017-14.12.2017 

  
Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea in perioada 16.10.2017-14.12.2017 primei 

sesiuni de cereri de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru Masurile      

M 3/1B ,,Cooperare în vederea diversificării activităţilor neagricole”   

M 4/2A  ,,Investiţii în exploataţii agricole şi pomicole”   

M 6/6A „Înfiinţarea de activităţi neagricole”  

M 9/6B ,,Dezvoltarea satelor„.   

 

Fondurile disponibile pentru masura M 3/1B  in aceasta sesiune, sunt de  244.380,16 euro;  

Suma maxima eligibila a unui proiect Euro 200.000 euro. 

            Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 

- maxim 22.190 euro pentru proiecte de servicii 

- maxim 200.000 euro pentru proiecte de investitii 

            Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

•    pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanta si proiectare (10%) vor fi 

costuri pentru functionarea retelei, diferenta fiind costurile directe de implementare a planului de 

afaceri.  

 

Operatiunile se supun regulii de minimis.  

Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operatiunile se regasesc in 

regulament (pentru investitiile din planul de afaceri) si de catre parteneriat pentru cele care nu se 

regasesc. Pentru operatiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece potentialii beneficiari nu au 

resurse proprii suficiente. 

 

Beneficiarii eligibili sunt PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE 

format din minim doua entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de 

mai jos:Fermieri,cooperative, grupuri de producatori; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație 

publică. 

 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin 

PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

 



 
 

 

 

 

 
 

Fondurile disponibile pentru masura M 4/2A  in aceasta sesiune, sunt de  80.169,76 euro;  

Suma  maxima eligibila a unui proiect Euro 200.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro. 

          Intensitatea sprijinului va fi: 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 

50%. 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul : 

• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanţare; 

• Formelor colective; 

• Proiectelor integrate; 

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

• 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. 

 

Beneficiarii eligibili sunt orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva 

care are activitate in domeniul agricol si pomicol. 

 

Fondurile disponibile pentru masura M 6/6A  in aceasta sesiune, sunt de  97.000 euro;  

Suma maxima eligibila a unui proiect Euro 200.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 48.500 Euro. 

           Intensitatea sprijinului va fi: 

Cuantumul sprijinului este de  maxim 48.500 euro/proiect . 

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri. 

• Operatiunile se supun regulii de minimis 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a 

investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

 

Beneficiarii eligibili sunt Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică 

activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, 

întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul 

ii:  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 

neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 

depunerii acesteia. 



 
 

 

 

 

 

• Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități 

neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

 

Fondurile disponibile pentru masura M 9/6B  in aceasta sesiune, sunt de  460.000 euro;  

Valoarea maxima eligibila a unui proiect Euro 200.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 38.000 Euro. 

           Intensitatea sprijinului va fi: 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

• Beneficiarii eligibili sunt comunele definite conform legislației în vigoare; ONG-uri definite 

conform legislației în vigoare;  Unități de cult definite conform legislației în vigoare; 

Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, 

istoric, religios de interes local; daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 

si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun 

regulii de minimis” 

 

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este 14.12.2017 ora 

16:00. 

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, P-ta 

Eroilor nr. 18,  în intervalul  orar  9:00-16:00. 

 

Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul 

Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro . 

Informaţii suplimentare cât si disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau 

pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate, se pot obține la sediul GAL 

Ţara Oaşului, din comuna Turţ, P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare sau la nr. de telefon 0261-

835333. 

http://www.galtaraoasului.ro/

