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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_6.2/6A – „SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI ÎN 
DOMENII NONAGRICOLE ÎN TERITORIUL DE TIP LEADER” 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_6.2(M6.2/6A) – 21.06. – 21.09.2018  
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 40.000 EURO 
 
Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 
 
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin 
infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul LEADER aferent GAL pentru prima data. 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
- Microintreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul LEADER aferent GAL, care isi 
propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii 
pentru sprijin; 
- Microintreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate la nivelul teritoriului LEADER 
aferent GAL, in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani 
fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups). 
 
Intensitatea sprijinului: 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului 
pana la valoarea de 50.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii 
medicale, sanitar-veterinare si de agroturism. 
Sprijinul pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale se va acorda, sub forma de 
prima, in doua transe astfel: 
 

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 
- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

Planului de Afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 
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Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 40.000 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 
 

 

 


