ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA DUNARII
web site :www.gal-deltadunarii.ro
e-mail : galdeltadunarii@gmail.com
Tel : 0745 344 132 ; 0748 140 257

APEL DE SELECTIE PROIECTE
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 –2020 Axa LEADER / Sub-masura
19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală
Data anuntului: 16.11.2020
Nr. de referinta al sesiunii: M1-3/ 2020
Data lansarii apelului de selecție: 16.11.2020
Masura lansata: M1/2B ”Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici”
Asociatia G.A.L. DELTA DUNĂRII, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru
cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL DELTA
DUNĂRII”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție
pentru Masura M1/2B „Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici” – sesiunea 3/2020 în
data de 16.11.2020.
Categoriile de beneficiari eligibili:
 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE)
nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2
din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung
în ceea ce priveștedeciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50% +1 din acţiuni;
Fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație
agricolă care intră în categoria de fermă mică.
Exploatația agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică între 4.000 – 7.999 S.O pentru
fermele mici si intre 8.000 – 50.000 S.O pentru tinerii fermieri;
Teritoriul GAL Delta Dunării acoperă teritoriul administrativ al orașului Sulina (cod SIRUTA:
159767), și al comunelor Nufăru (cod SIRUTA: 161053), Beștepe (cod SIRUTA: 161552),
Mahmudia (cod SIRUTA: 160724), Murighiol (cod SIRUTA: 160911), Sfântu Gheorghe (cod
SIRUTA: 161231), Valea Nucarilor (cod SIRUTA: 161482).
Activitățile realizate în cadrul măsurii M1/2B sunt obligatoriu a se desfășura în teritoriul GAL
Delta Dunării.
Fonduri disponibile: 80.000 euro
Data limita de depunere a proiectelor și locul unde se depun proiectele:
Data limită de depunere a proiectelor este 18.12.2020, ora 14:00. Proiectele vor fi depuse la
sediul Asociatiei G.A.L. DELTA DUNĂRII, sat Malcoci, com. Nufăru, str. Ovidiu, nr.152, jud.
Tulcea, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00.
Valoarea maxima eligibila: 15.000 de euro pentru fermele mici cuprinse între 4.000 și 7.999
SO; 40.000 de euro pentru exploatațiile tinerilor fermieri de la 8.000 la 29.999 SO și 50.000 de
euro pentru exploatațiile tinerilor fermieri de la 30.000 la 50.000 SO;
Intensitatea sprijinului: Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pe o perioadă de
maxim 3 ani după cum urmează:
Sprijinul se acordă în 2 (două) tranșe degresive, iar ultima tranșă este condiționată de
implementarea corectă a Planului de Afaceri.
 80% din cuantumul sprijinului, la semnarea deciziei de finanțare;
 20% din cuantumul sprijinului, nu va depăși data de 30.09.2023;
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborat de GAL pentru Măsura M1/2B, disponibil pentru studiu la sediul GAL sau pe pagina de
internet www.gal-deltadunarii.ro
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu: Asociatia GAL DELTA DUNĂRII, str. Ovidiu, nr.152, sat. Malcoci, com. Nufăru, jud.
Tulcea; Tel.: 0748140257; e-mail: galdeltadunarii@gmail.com.
La sediu GAL există, totodată, posibilitatea consultării versiunii pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferente măsurii M1/2B (Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici).
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