
 
      Nr. 60/15.05.2018 

Formular APEL DE SELECTIE  

- varianta simplificata - 

 

          Asociatia Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului – Campia Desnatuiului, avand autorizatia de 

functionare nr.149/21.09.2016, anunta lansarea in perioada  31.05.-02.07.2018 a primei sesiuni de depunere 

a cererilor de finantare, pentru MASURA  M2/2B  - Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea 

instalarii acestora ca sef de ferma 

Data lansarii apelului de selectie: 31.05.2018, ora 9.00 

Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili 

M2/2B -  Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma 

 

Beneficiarii eligibili sunt : 

1. Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 

instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, care detine o exploatatie agricola cu 

preponderenta vegetala sau animala cuprinsa intre 8.000-50.000 SO 

2. Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 

nr.1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste 

deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie. 

 

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul 

depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte 

pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii. 

Prin varsta de pana la 40 ani se intelege ca solicitantul trebuie sa aiba la momentul depunerii cererii 

de finantare varsta de 41 de ani fara o zi. 

Durata apelului de selectie este de minim 30 zile calendaristice. 
In cazul in care s-a atins plafonul de 150% din valoarea eligibila alocata/masura, apelul de selectie se va 
inchide, cu exceptia situatiei in care acest plafon a fost atins in primele 5 zile calendaristice de la lansarea 
apelului. In aceasta ultima situatie, apelul se va inchide dupa expirarea celor 5 zile. 
Selectia se va realiza la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor. 

 



 
1.DATA lansarii apelului de selectie 31.05.2018 

 
2.DATA limita de depunere a proiectelor 02.07.2018 

 
3.LOCUL unde se pot depune proiectele Sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889 (in 

incinta Primariei, etaj 2) 
4.INTERVALul orar in care se pot depune 
proiectele 

10:00 – 14:00 
(de luni pana vineri) 
 

5.FONDUL disponibil – alocat in aceasta 
sesiune (euro) 
 

107.515,67 

6.SUMA maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea unui 
proiect (euro) 

30.000 

  
  7.Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

 -sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 

 -office@galluncajiului.ro;   

-tel: 0743167672 

-interval orar: 10:00 – 14:00, de luni pana vineri 

  8.Alte informatii: 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M2/ 2B Ajutor acordat tinerilor fermieri in 

vederea instalarii acestora ca sef de ferma se regasesc pe pagina de website www.galluncajiului.ro , 

pagina Masuri de Finantare, Subpagina M2/2B versiunea 01, fiind cuprinse in:  

Ghidul solicitantului – versiunea 01 
-Fisa masurii actualizata 
-Procedurile de evaluare si selectie a proiectelor si de solutionare a contestatiilor 
-Fisa de verificare a incadrarii proiectului - versiunea 01 
-Fisa de evaluare generala a proiectului - versiunea 01 
-Fisa de verificare a criteriilor de selectie - versiunea 01 
-Cererea de finantare 
-Planul de afaceri 
 
La sediul GAL din comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 este disponibila versiunea 
pe suport de hartie a informatiilor detaliate aferente masurii 
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