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Apelul de selec|ie variants simplificata
MASURA 3.2B - REINNOIREA GENERAJIILOR DE AGRICULTORI

M.A.D.R.-0.G.D.R.
A.M.-P.N.D.R

COMPARTIMeMTUL DeZVOLTAM RUSALA

Numarul de referinfa al sesiunii de selecjie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019:

perioada de lansare: 03.12.2019 -17.01.2020, se prelungejte pSnS la data de 17.02.2020

ASOCIAJIA "GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCE$TI-FOCURI", anunfS prelungirea apelului 

de selecfie nr. 1/2019, din perioada 03.12.2019 - 17.01.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

m3sura M 3.2B - Reinnoirea generafiilor de agricultori, din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociafiei 

"Grupul De Acfiune Locals Microregiunea Belcejti-Focuri", 2014-2020, pana la data de 17.02.2020.

Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 3.2B, apel 1/2019, devine: 03.12.2019 -

17.02.2020

Data lansSrii apelului de selecfie: 03.12.2019

Locul $i intervalul orarin care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. M3d§rje$ti, Com. BShafi, Jud. Ia$i, de 

luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 ■ 13.00.

Data limits de depunere a proiectelor: 17.02.2020, ora 13.00.

Beneficiari eligibili:

► tanSrul fermier a$a cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instaleaza ca unic $ef al 

exploatafiei agricole;

► persoana juridica cu mai multi actionari unde un tSnSr fermier, asa cum este definit In art. 2 din R(UE) 

nr. 1305/2013 se instaleaza $i exercitS un control efectiv pe termen lung in ceea ce privejte deciziile 

referitoare la gestionare, la beneficii $i la riscurile financiare legate de exploatafie ?i detine cel putin 

50%+l din actiuni.

Teritoriul Asociafiei Grup de Acfiune Locals Microregiunea Belce$ti-Focuri acopera urmStoarele unitafi 

administrativ teritoriaie: Comuna Baltafi, Comuna Belcesti, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, 

Comuna FantSnele, Comuna Focuri, Comuna Scobinfi, Comuna Siretel.

Fondurile disponibile pentru MSsura 3.2B: 40.000,00 Euro

Fondurile disponibile alocate in aceastS sesiune pentru MSsura 3.2B: 40.000,00 Euro.

Suma totala alocatS pentru MSsura 3.2B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 

120.000,00 Euro

Suma maximS nerambursabilS care poate fi acordatS pentru finantarea unui project: este de 40.000 euro, in 

funcfie de dimensiunea economica a exploatafiei, astfel:

► 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 8.000 S.O. $i 50.000 S.O.;

Informafii detaliate privind accesarea $i derularea MSsurii 3.2B - Reinnoirea generafiilor de agricultori, sunt 

cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru mSsura M3.2B, postat pe pagina de internet a GAL: 

www.galbelcestifocuri.ro.

Datele de contact unde solicitanfii pot obfine informafii suplimentare:

Sediu: Comuna BSifafi, sat MSdirjejti, judeful la$i

Telefon: 0748/581.601

E-mail: officetSgalbelcestifocuri.ro

WEB: www.galbelcestifocuri.ro

Toate informafiile detaliate, aferente masurii M3.2B lansate in cadrul prezentului apel de selecfie, sunt 

disponibile pe suport tiparit la Sediul Social: Loc. MadSrje$ti, Com. Baltati, Jud. Ia$i.

Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belce$ti-Focuri

Pre$edinte,
Vasile A^TEFANEI
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Apel de selecfie proiecte variants detaliata
MASURA 3.2B - REINNOIREA GENERAfllLOR DE AGRICULTORI

NumSrul de referinjS al sesiunii de selecfie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019: 

perioada de lansare: 03.12.2019 -17.01.2020, se prelunge$te panS la data de 17.02.2020

ASOCIATIA "GRUPUL DE ACflUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCE$TI-FOCURI", anunfa prelungirea apelului 

de selecfie nr. 1/2019, din perioada 03.12.2019 - 17.01.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

masura M 3.2B - Reinnoirea generafiilor de agricultori, din Strategia de Dezvoltare Locals a Asociajiei "Grupul 

De Acfiune Locals Microregiunea Belcejti-Focuri", 2014-2020, panS la data de 17.02.2020.

Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 3.2B, apel 1/2019, devine: 03.12.2019 - 

17.02.2020

Data lansdrii apelului de selecfie: 03.12,2019

Locul $i intervalul orar in care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Madarje^ti, Com. Baltati, Jud. Ia$i, de 

luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 -13.00.

Data limits de depunere a proiectelor: 17.02.2020, ora 13.00.

Beneficiari eligibili:

► tanSrul fermier a$a cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instaleaza ca unic sef al 

exploatatiei agricole;

► persoana juridicS cu mai multi actionari unde un tanar fermier, a$a cum este definit in art. 2 din R(UE) 

nr. 1305/2013 se instaleaza $i exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile 

referitoare la gestionare, la beneficii $i la riscurile financiare legate de exploatafie $i detine cel putin 

50%+l din actiuni.

Teritoriul Asociafiei Grup de Acfiune Locals Microregiunea Belce$ti-Focuri acopera urmatoarele unitati 

administrativ teritoriale: Comuna BSItati, Comuna Belce$ti, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna 

Fantanele, Comuna Focuri, Comuna Scobinti, Comuna Siretel.

Fondurile disponibile pentru MSsura 3.2B: 40.000,00 Euro 

Fondurile disponibile alocate in aceastd sesiune pentru MSsura 3.2B: 40.000,00 Euro.

Suma totala alocata pentru Masura 3.2B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 

120,000,00 Euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordatl pentru finantarea unui proiect: este de 40.000 euro, in 

functie de dimensiunea economics a exploatatiei, astfel:

► 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 8.000 S.O. $i 50.000 S.O.;

Valoarea maxima eligibila a unui proiect: este de 40.000 euro.

Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fi$a masurii SDL, aprobata de DGDR AM PNDR $i a Ghidului 

solicitantului M3.2B, pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua trance, astfel

► 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;

► 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a planului de afaceri, 

f5ra a dep<i$i trei/ cinci* ani de la incheiera deciziei de finantare.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune editabilS), este publicat pe 

site-ul www.galbelcestifocuri.ro.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odatS cu depunerea proiectului in 

conformitate cu cerintele fisei m5surii din SDL $i ale Ghidului solicitantului sunt urmatoarele:

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei

2. Documente proprietate/ folosinfS pentru exploatatia agricola;

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:

■ document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislafiei in vigoare 

(contract de vanzare - cumparare autentificat de notar, act de donate autentificat de notar, hotarare


