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ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE  

MĂSURA M1/2A  
 ”Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole” 

 
Data lansării apelului de selecție :  25 mai 2020 

Data limită de depunere a proiectelor:  Sesiunea este deschisă în perioada 25 mai – 26 iunie 2020. Data limită 
de depunere a proiectelor este 26 iunie 2020, ora 15.00. 

Fondurile disponibile:  Fondurile totale disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 19.655 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și 
nu va depăși 19.655 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru 
fiecare criteriu îndeplinit, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul: 
a) Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa 
cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării 
sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investițiilor colective și al proiectelor integrate; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate 
la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 
Rata maximă a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depăși 70% în cazul exploatațiilor cu dimensiunea 
economică mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL 
Podgoria Panciu din Panciu, Str. Democrației nr. 3 ,  zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-15.00. 

Tipuri de beneficiari eligibili:  Beneficiari direcți ai măsurii sunt:  

 Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
 Cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Podgoria Panciu; 
 întreprinderi locale constituite juridic, ce activează în domeniul agricol. 
 În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M1/2A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți 

menționați în cadrul măsurilor: M2/2B, M7/1B, M8/6B. 
Date de contact și informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii M1/2A  sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii elaborat de către GAL, ghid disponibil pe pagina de internet 
www.podgoriapanciu.ro.   Informații suplimentare pot fi obținute și de  la sediul GAL din Panciu, zilnic între orele 
10.00-15.00, precum și la telefon 0733-961.904. 
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