ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BUZAU-PRAHOVA
Comuna Amaru, localitatea Amaru, județul Buzău, Tel: 0338104095,
0745.005.662,www.galbuzauprahova.ro ,E-mail: galbuzauprahova@gmail.com,
_____________________________________________________________________________

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(M7/2A) – 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:

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
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(M6.2/6A) – 21.06. – 21.09.2018
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 40.000 EURO
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.
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).
MĂSURA 19.2_7/6B - „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREAREA,
ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI/SAU EXTINDEREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ
DESTINATE POPULAȚIEI RURALE, INCLUSIV A CELOR DE AGREMENT ȘI
CULTURALE ȘI A INFRASTRUCTURII AFERENTE "
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_7 (M7/6B) – 21.06. – 21.09.2018
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 300.000 EURO

Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă):
- UAT-uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și
infrastructură de tip after-school, centre de asistenta sociala integrata / multifuncționale) și /
sau operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistentă socială.
- Alți actori cu experiență relevanta pentru acțiunile specifice centrelor integrate
- Parteneriate dintre acestea.
Intensitatea sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși
maxim 70.000 euro/proiect pentru proiecte realizate de forme asociative ( parteneriat format
din cel puțin 2 comune sau cel puțin o comuna și un ONG) și 50.000 euro/proiect pentru
proiectele individuale.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 300.000 Euro.
MASURA 19.2_16/3A – „SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ȘI ASOCIEREA
ACTORILOR LOCALI ÎN SCOPUL PROMOVĂRII DE ACTIVITĂȚI PRIVIND
DEZVOLTAREA LANȚURILOR SCURTE DE APROVIZIONARE A ȘI PIEȚELOR
LOCALE.”
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.16 (M16/3A) – 21.06. – 21.09.2018
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 10.000,80 EURO
Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)
Parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un
fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul
agricol.
- Fermieri;
- Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
- Organizații neguvernamentale;
- Consilii locale;
- Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Intensitatea sprijinului:
Valoarea maximă eligibilă a sprijinului este de maxim 20.000 euro/proiect exceptând
cheltuieli aferente acţiunilor de tip b1. Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăşi
20% din valoarea maximă eligibilă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele
de stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul
privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar timp
de trei ani fiscali.

Intensitatea ajutorului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile cu excepţia
cheltuielilor aferente acţiunilor de tip b1, care vor face obiectul unor proiecte finanţate în
cadrul măsurilor respective de investiţii aferente SDL***.
***ATENTIE!!!
In cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în
cadrul altor masuri, atunci costurile sunt acoperite din alocarea financiară aferenta
respectivelor masuri, în cadrul unor proiecte separate și în limita ratei de sprijin aferenta
acestor masuri.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 10.000,80 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

