
                                                      APEL DE SELECȚIE 

PENTRU MĂSURA: 112 - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

 Data publicării: 18.02.2014 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 anunță lansarea în data de 18.02.2014 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte 

pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri din anul 2014 
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M 112 – 1/14 – 18.02.2014. 

 Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii  Cererii de  Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în 

principal activităţi agricole şi a căror  exploataţie agricolă:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE 

 este situată pe teritoriul GAL; 

 este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.  

Categoriile  de  beneficiari  eligibili  care  pot  solicita  sprijin  nerambursabil  prin  Măsura  112, sunt: persoană fizică; persoană fizică autorizată și ca întreprinzător titular al 

unei întreprinderi individuale; asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată– SRL. 

 Fondurile disponibile pentru  acest apel de selecție sunt următoarele:  

Pentru Măsura 112 fondul disponibil este de 102.000 Euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie. 

 Linia de finanțare este destinată solicitanților de pe teritoriul GAL: comunele Balșa, Băcia, Beriu, Boșorod, Brănișca, Burjuc, Gurasada, 

Hărău, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare, Șoimuș, Turdaș, Vorța Zam și orașul Geoagiu – județul Hunedoara și comuna 

Petriș – județul Arad.  

 Data limită de depunere a proiectelor este: 20.03.2014, ora 16.00  

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa: str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara, de luni până vineri, între 

orele 8.30-16.30. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 112 din PNDR, versiunea 06_mai 2012, 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.madr.ro., respectiv www.galsargetia.ro. Cererile de finanțare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. 

Originalul și două copii a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL.  
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. După încheierea procesului de evaluare 

și a etapei de soluționare a contestațiilor, Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și 

eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web, va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL. 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului disponibil aferent Măsurii 112 din PNDR versiunea 

06_mai 2012, disponibil pe site-ul: www.apdrp.ro  și site-ul GAL: www.galsargetia.ro 

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 

 Informații suplimentare privind măsurile lansate, condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum şi investiţiile care pot fi finanţate sunt disponibile la 

sediul GAL Asociația Sargeția GAL 1 în format electronic și tipărit. 

 GAL Asociaţia Sargeţia GAL 1 vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 la sediul GAL: Str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara; 

Tel/fax: 0254/237670. 
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