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APEL DE SELECȚIE NR. 1/2021
Grupul de Acțiune Locală Călugăra
anunță prelungirea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 2/2A - ”Sprijinirea activităților agricole”

Data lansării apelului de selecție: 26.01.2021
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 2/2A - ”Sprijinirea activităților agricole”
Beneficiari eligibili:
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi
completările ulterioare);
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de
fermieri.
Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările
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și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Fondul disponibil pentru măsură: 130.000 Euro

Sprijinul public nerambursabil este de:
50% din valoarea sprijinului indiferent de tipul investiției care poate crește cu 20% pentru
fiecare punct de mai jos, cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depășească 90% pentru
beneficiarii care se încadrează în cel puțin una din situațiile de mai jos :
•
fermierii tineri așa cum sunt definiți de Reg.(UE) nr.1305/2013la art.(2) sau cei care s-au stabilit
cu cinci ani înainte de solicitarea sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg.(UE) nr.1305/2013.
Tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru prima dată ca șef al unei exploatații în
exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la
depunerea Cererii de finanțare. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care
tânărul fermier, figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației
înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și administrator unic al
respectivei entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF.
Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe
numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre
cele două, faţă de momentul depunerii.
Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă juridică, respectiv, a
deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator/ titular PFA,
ÎI/reprezentant legal în cazul ÎF cu activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că
îndeplinește condiția de tânăr fermier instalat pentru prima dată.
Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care solicitantul a
obţinut RO-ul de la APIA.”
•
investiții colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de
producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art.35 din Reg.(UE) nr.1305/2013, inclusiv
al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
•
investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 și art.29 din Reg.(UE) nr.1305/2013; În cazul
agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru
valoarea eligibila a proiectului este posibila doar dacă:
- întreaga exploataţie a beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care
investiţia deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex:
achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează
cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau,
- parcelele/suprafețele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia
este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex:
solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală,
sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste
situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi
utilizate la celelalte unităţi de producţie).
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•
investiții în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,
menționate la art. 32 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
Intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale dacă amplasarea investiției și, acolo
unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile
în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, conform Listelor UAT disponibile
pe site-ul AFIR. În cazul solicitanților care vizează prin proiect achiziţia de mașini și utilaje agricole,
trebuie ca peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei să se regăsească în una din localităţile în
dreptul cărora există menţiunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC.
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 –65.000Euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Data limită de primire a proiectelor este: 25.06.2021, ora 14:00.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele
tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport
CD, la sediul GAL Călugăra, Loc.Ciclova Romană, nr.203. Depunerea proiectelor se realizează în zilele
lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe toată durata sesiunii de depunere a
proiectelor
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
pentru măsura ”Sprijinirea activităților agricole”– M2/2A și în Apelul de selecție M2/2A- varianta
complexă, elaborate de Asociația GAL Călugăra, disponibile la sediul GAL în versiune pesuport tipărit
sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-calugara.ro.
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Călugăra comuna Ciclova
Romană, nr.203, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@galcalugara.ro, sau prin telefon: 0748993734
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