
      
 

 

 

Apelul de selecție varianta simplificată  
MĂSURA 3.2B – REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE AGRICULTORI 

 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017, Apelul nr. 1/2017:  
perioada de lansare: 31.10.2017– 05.01.2018 

  
ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, anunță lansarea, în perioada 
31.10.2017– 05.01.2018, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M 3.2B – Reînnoirea 
generațiilor de agricultori, din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației “Grupul De Acțiune Locală 
Microregiunea Belcești-Focuri”, 2014-2020. 
Data lansării apelului de selecție: 31.10.2017 
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: 05.01.2018, ora 13.00. 
Beneficiari eligibili:  

 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al 
exploatației agricole; 

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) 
nr. 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 și deține cel puțin 
50%+1 din acțiuni. 

Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri acoperă următoarele unități 
administrativ teritoriale: Comuna Bălțați, Comuna Belcești, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, 
Comuna Fântânele, Comuna Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2B: 90.000,00 Euro 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 3.2B:  90.000,00 Euro. 
Suma totală alocată pentru Măsura 3.2B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 
90.000,00 Euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: este de 40.000 euro sau 
50.000 euro, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, astfel: 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 S.O.; 
 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O. 

 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 3.2B – Reînnoirea generațiilor de agricultori, sunt 
cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.2B,  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: 0748/581.601 
E-mail: office@galbelcestifocuri.ro  
WEB: www.galbelcestifocuri.ro 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.2B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediul Social: Loc. Mădârjești, Com. Bălțați, Jud. Iași. 
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri 
Președinte, 

Vasile AȘTEFANEI    


