
 
 

ANEXA la Decizia C.D. nr. 01/26.02.2021                   AVIZAT 

                         CDRJ Hunedoara 

 

 

     

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 

APEL DE SELECȚIE 

 

 Anunță deschiderea, începând cu data de 22.03.2021, a apelului de selecție proiecte în cadrul Submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, pentru măsura M10/3A – „Înființarea grupurilor și organizațiilor de producători în teritoriul GAL”, 

număr de referință M10/3A – 01/2021, având ca beneficiari eligibili:  

- Grupurile și organizațiile de producători din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului,  

dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificările și ulterioare). În 

vederea aprobării sprijinului, grupurile și organizațiile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM (microîntreprinderi, întreprinderi 

mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și 

completările ulterioare) și să fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele 

de produse agricole, conform Art.3 din anexa la Ordinul nr. 358/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2005 cu completările şi modificările ulterioare. 

 Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014--2020, restricționate de la finanțare, 

sunt, după caz: 

- Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submăsurii 9.1 (PNDR); 

- Grupurile și organizațiile de producători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014; 

- Grupurile și organizațiile de producători recunoscute după data de 1 ianuarie 2014 și care au beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR 

PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/beneficiază de sprijin prin submăsura similară din LEADER;  
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- Grupurile și organizațiile de producatori care au în componență un fost membru al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul 

fructelor şi legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dacă membrul respectiv a renuntat la această calitate după 01.01.2014 sau dacă 

grupul/organizația care solicită sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este recunoscut pentru același/aceeași/aceleași 

produs/produse/grupa/grupe de produse ca și organizaţia de producători (OP) din care provine membrul respectiv. 

- Grupurile și organizațiile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente. 

 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune:   35.678,31 Euro 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: Valoarea unui proiect nu poate depăși 35.678,31  Euro. 

Data limită de depunere: 21.04.2021, ora 14,00. 

 

 Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul GAL SARGEȚIA format din 17 comune: Balșa, Băcia, Beriu, Boșorod, 

Brănișca, Burjuc, Gurasada, Hărău, Ilia, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare, Șoimuș, Turdaș, Vorța, Zam, Petriș și un oraș: Geoagiu. 

 Depunerea proiectelor se face la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna Hărău, sat Hărău, nr. 68, județul Hunedoara, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.  

 Termenul maxim de finalizare a proiectelor selectate spre finanțare: 31.12.2023 (termenul maxim de depunere a ultimei tranșe de plată: 

30.09.2023). 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia, disponibile pe site-

ul www.galsargetia.ro. De asemenea la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1  este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurii M10/3A. 

 Date de contact pentru informații suplimentare: e-mail: office@galsargetia.ro ; tel/fax: 0254/237.670.  

 

  

 Reprezentant legal, 

 JIBETEAN Ioan-Dorin 
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