
      
 

 

 

Apel de selecție proiecte varianta simplificată  
M2.2A – SUSȚINEREA FERMELOR MICI CU SCOPUL ORIENTĂRII CĂTRE PIAȚĂ 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2018, Apelul nr. 2/2018:  
perioada de lansare: 15.11.2018 – 31.01.2019 

  
ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, anunță lansarea, în perioada 
15.11.2018 – 31.01.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 2.2A – Susținerea fermelor mici cu 
scopul orientării către piață, din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației “Grupul De Acțiune Locală 
Microregiunea Belcești-Focuri”, 2014-2020. 
Data lansării apelului de selecție: 15.11.2018 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Mădârjești, Com. Bălțați, Jud. Iași, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 13.00. 
Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2019, ora 13.00. 
 
Beneficiari eligibili (direcți):  

 Fermieri cu drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru exploatații agricole din categoria de 
fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate Microregiunea Belcești-Focuri, care își propun 
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

Beneficiari indirecți: 
 Societate civilă, entități private, entități publice 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2A: 45.000 Euro 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 2.2A:  45.000 Euro. 
Suma totală alocată pentru Măsura 2.2A, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 
105.000 Euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 Euro. 
Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului 
M2.2A, va fi 100% și va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități non-
agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 
Valoarea eligibilă a unui proiect:  este de 15.000 euro.  
 
Cheltuieli eligibile pentru Măsura M2.2A : 

 Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material 
biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi 
activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 

 

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe 
site-ul www.galbelcestifocuri.ro. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat 
de GAL pentru măsura  M2.2A,  postat pe pagina de internet a GAL:  www.galbelcestifocuri.ro. 
 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:   
Sediu: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași  
Telefon: 0754.232.334, E-mail: office@galbelcestifocuri.ro , WEB: www.galbelcestifocuri.ro 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediu GAL: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași. 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri 
Președinte, 

Vasile AȘTEFANEI    


