
 
ANEXA la Decizia C.D. nr. 5/25.09.2017  
Data publicării: 31.10.2017 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 
APEL DE SELECȚIE 

 

Anunță deschiderea, începând cu data de 31.10.2017, a primului apel de selecție proiecte  în cadrul Submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală”, pentru măsura M 2/6A – Înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL, număr de referință M2/6A – 01/17, având ca 
beneficiari eligibili:  

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL pentru prima dată 
(autorizaţi cu statut minim de PFA) (start-ups): Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială ‐ înfiinţate în baza OUG nr. 
44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 (start-ups): Societate în nume colectiv – SNC/Societate în comandită simplă – SCS/Societate în comandită 
pe acţiuni – SCA/Societate pe acţiuni – SA/Societate cu răspundere limitată – SRL ‐ înfiinţate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările și completările ulterioare; Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare; Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare; Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată 
în baza Legii nr. 1/2005 republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul 
constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data 
aplicării pentru sprijin (start-ups): Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 
milioane euro, echivalent în lei; Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 
10 milioane euro, echivalent în lei. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune: – 182.011,00 Euro 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 de euro pentru proiectele de servicii și 70.000 de euro în cazul activităților de 
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement, conform anexei codurilor CAEN și alocărilor aferente. 
Data limită de depunere: 05.12.2017, ora 14,00. 
Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul G AL  SAR G EȚ IA  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.  
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 M2/6A. 
Date de contact pentru informații suplimentare: E-mail: office@galsargetia.ro ; Tel/fax: 0254/237.670.  

http://www.galsargetia.ro/

