
Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești -Focuri
Contractul de Finanțare cu nr. C4312011212444107
Valoare totală                             299.750 Euro
Valoare nerambursabilă           293.250 Euro
Contribuție proprie                        6.500 Euro

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești -Focuri
Telefon  0786011011/ 0232733021
E-mail office@galbelcestifocuri.ro
WEB www.galbelcestifocuri.ro
Sediu      sat Belcești,bl.23, comuna Belcești, Iași

FISA MODIFICATA A MASURII 41.121,
conform primei modificari de strategie, aprobata de MADR DGDR AM pentru PNDR prin adresa
nr. 65101 din 12.08.2013)

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Cresterea competitivitătii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane si a
factorilor de productie.
Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a
animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole
existente din cadrul acestora si a utilitătilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi,
înfiintarea de plantatii, introducerea de tehnologii novatoare etc.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole pentru realizarea de constructii noi si/sau
modernizarea constructiilor existente, achizitionarea de masini si utilaje noi, transferul de
tehnologii inovative, infiintarea de noi ferme etc

Sinergia cu alte
masuri Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Beneficiarii directi: Numar
Publici:

Privati:

1. IMM-uri noi sau ce isi desfasoara activitatea propusa in
teritoriul GAL
2. persoane fizice neinregistrate - care se angajeaza ca pana la
data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze
3. persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,
intreprinderi familiare
4. grupuri de producatori

5
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Actori din spatiul rural beneficiari: Numar

Privati:

1. IMM-uri noi sau ce isi desfasoara activitatea propusa in
teritoriul GAL
2. persoane fizice neinregistrate - care se angajeaza ca pana la
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5

Tip de investitii eligibile :
Actiuni imateriale

costurile legate de intocmirea planului de afaceri
software, patente, licente etc
realizarea proiectului tehnic, studii geotehnice
costul avizelor

Actiuni materiale
Constructia si modernizarea cladirilor, fermelor

Achizitionare de utilaje, echipamente si tehnologii agricole performante

investitii pentru asigurarea conformitatii cu standardele comunitare

Tabel financiar al masurii 41.121

Finanţare: 355.000 Euro

Nr. de proiecte
prevăzute

Valoare maxima
nerambursabila/proiect

Estimarea costului
total pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică

naţională
5 100.000 355.000 284.000 71.000
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Criteriu de selectie locala
Nr criteriu Criterii de selecţie Punctaj

1 Exploatatii agricole de semi subzistenta 15

2 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de SAPARD/ FEADR
pentru acelasi tip de investitii 10

3 Tineri pana in 40 de ani 15

4 Proiecte care au si investitii pentru procesarea produselor
agricole 10

5 Proiecte care integreaza tehnologii inovatoare 10

6 Proiecte care includ actiuni de protectia mediului 30

7 Asociaţii agricole sau a unui grup de producători 10

TOTAL 100


