
 
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 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL, număr de referință M5/2B – 01/17, având ca beneficiari eligibili:  

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; adică o persoană 
cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen 
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.  

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 5/2B Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL , în funcție de forma de organizare sunt: 
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);  

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF). 
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: – 180.000,00 Euro 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O. și 50.000 de euro 
pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O. 
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 M5/2B. 
Date de contact pentru informații suplimentare: E-mail: office@galsargetia.ro ; Tel/fax: 0254/237.670.  

http://www.galsargetia.ro/

