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APEL DE SELECȚIE
Grupul de Acțiune Locală Buzău – Prahova anunță public lansarea sesiunii de cerere de
proiecte LEADER
Data lansării apelului: 21 IUNIE 2018
Măsuri de finanțare deschise:
MASURA 19.2_4/2A – „ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A
EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII”
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_4(M4/2A) – 21.06. – 21.09.2018
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 193.147,86 EURO
Beneficiari directi / indirecti (grup tinta):
- Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
- Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de
producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele
membrilor.
Intensitatea sprijinului:
In cazul fermelor având dimensiunea economica pana la 500.000 SO si in cazul
cooperativelor si grupurilor de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, iar in cazul fermelor având dimensiunea economica peste
500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30%, si nu va depăși:
– in cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 euro, respectiv maxim
35.000 euro pentru fermele mici;
– in cazul proiectelor care prevăd construcții -montaj – maximum 70.000 euro pentru sectorul
vegetal, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 70.000
euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 35.000 euro
pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
– in cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației
agricole/formelor asociative aferente M19.2_16 – maximum 70.000 euro, respectiv 35.000
euro pentru fermele mici.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% in cazul fermelor mici si
medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor având intre
250.000 si 500.000 SO, in cazul:
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Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanțare (conf. art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani
anteriori solicitării sprijinului, conf. anexa II a R 1305), respectiv
Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de
producători) si a proiectelor integrate.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 193.147,86 EURO
Data limită pentru depunerea proiectelor: 21 SEPTEMBRIE 2018
Depunerea proiectelor:
21 Iunie – 21 Septembrie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la Sediul
GAL Buzău – Prahova, Comuna Amaru.
Date de contact:
Asociatia Grupul de Actiune Locala Buzau-Prahova – Str. Principala, Com. Amaru, Jud.
Buzau
Tel.: 0745005662; 02338104095 , E-mail: galbuzauprahova@gmail.com, Site:
www.galbuzauprahova.ro
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor,
disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului,
disponibile pe site-ul www.galbuzauprahova.ro

