
 

Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași 
Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030;  e-mail: galpnb@yahoo.ro;  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

Anunt deschidere sesiune apeluri de selectie pentru masurile:                                                                               Data lansării: 04/ 08/ 2017 - Numărul Anunțului: A1/ 08/ 2017 
M1/ 1C     - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare cu numarul de referinta M1-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 
M2.1/ 2A -  Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici                                              Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” 
                      cu numarul de referinta M2.1-01/2017-0.08.2017-05.02.2018                                                                                                                                                                                                                                     Reprezentant legal 
M2.2/ 2A  - Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole cu numarul de referinta M2.2-01/2017-04.08.2017-05.02.2018                                                                                                            Gherasim Mimi 
M2.3/ 2B -  Reînnoirea generației de agricultori cu numarul de referinta M2.3-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 
M3.1/ 6A -  Dezvoltarea de întreprinderi mici cu numarul de referinta M3.1-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 
M3.2/ 6B -  Dezvoltare locală în zonele rurale cu numarul de referinta M3.2-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 
M3.3/ 6B -  Sprijinirea incluziunii sociale  cu numarul de referinta M3.3-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 
M3.4/ 6B -  Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural cu numarul de referinta M3.4-01/2017-04.08.2017-05.02.2018 

Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” anunţă lansarea în perioada 04 august 2017 – 05 februarie 2018 a primei sesiuni continue de depunere a Cererilor de Finanţare pentru masurile: 
M1/ 1C     - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, avand ca beneficiari eligibili: Entități publice si/ sau Entități private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după 
caz, prestează servicii de organizare activități de informare, schimb de experiență etc. 
M2.1/ 2A -  Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor  în special a fermelor mici, avand ca beneficiari eligibili: Entități private: fermieri cu exploatații agricole 
care intră în categoria de fermă   mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate).  
M2.2/ 2A  - Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole, avand ca beneficiari eligibili: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cu activitate pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului; cooperative 
(cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc     interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului. 
M2.3/ 2B -  Reînnoirea generației de agricultori, avand ca beneficiari eligibili: Entități private: tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; persoană juridică cu 
mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv   pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 
legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.   
M3.1/ 6A -  Dezvoltarea de întreprinderi mici, avand ca beneficiari eligibili: Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului; Fermieri  sau  membrii  unor  gospodării   agricole  care  
își  diversifică  activitatea  de  bază agricolă  prin  dezvoltarea  unei  activități  non-agricole  în  zona  rurală  în cadrul  întreprinderii deja existente  încadrabile  în microîntreprinderi și întreprinderi mici,  cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 
M3.2/ 6B -  Dezvoltare locală în zonele rurale, avand ca beneficiari eligibili:  Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți comerciale 
care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.  
M3.3/ 6B -  Sprijinirea incluziunii sociale, avand ca beneficiari eligibili:  Entități publice: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri definite conform legislației în vigoare. GAL Podișul de Nord al Bârladului 
în cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul și se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese  
M3.4/ 6B -  Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural, avand ca beneficiari eligibili: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri definite conform legislației în vigoare. GAL Podișul de Nord al Bârladului 
în cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul și se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese  

Fondurile disponibile alocate in aceasta sesiune: pentru măsura M1/ 1C: 10.000,00 euro; pentru măsura M2.1/ 2A: 50.000,00 euro; pentru măsura M2.2/ 2A: 70.000,00 euro; pentru măsura  M.2.3/ 2B: 50.000,00 euro; pentru 

măsura M3.1/ 6A: 100.000,00 euro; pentru măsura M3.2/ 6B: 432.000,00 euro; pentru măsura M3.3/ 6B: 50.000,00 euro; pentru măsura M3.3/ 6B: 37.371,00 de euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 10.000,00 euro pentru un proiect pe măsura M1/ 1C; 12.500,00 euro pentru un proiect pe măsura M2.1/ 2A; 70.000,00 euro pentru un proiect 

pe măsura M2.2/ 2A; 50.000,00 euro pentru un proiect pe măsura M2.3/ 2B; 100.000,00 euro pentru un proiect pe măsura M3.1/ 6A; 200.000,00 euro pentru un proiect pe măsura  M3.2/ 6B; 50.000,00 euro pentru un proiect pe măsura 
M3.3/ 6B; 37.371 ,00 euro pentru un proiect pe măsura M3.4/ 6B. 

Data limită de primire a proiectelor: 05 februarie 2018. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul acestei sesiuni se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la nivelul 

fondurilor disponibile alocate in aceasta sesiune. Selectia proiectelor si anunţare a rezultatului procesului de selecţie se efectueaza lunar, in ordinea depunerii proiectelor la Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului”. Documentele 
justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, cerintele de conformitate si eligibil itate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, procedura de selectie aplicată, data si modul de anuntare a 
rezultatelor procesului de selectie, sunt precizate in Apelurile de selectie varianta detaliata a fiecarei masuri, disponibile, pe suport tiparit si/ sau CD, la sediul Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț 

Locul unde se pot depune proiectele: sediul  Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț, in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 8,00 – 14,00. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului, elaborate de Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, pentru fiecare masura. Ghidurile solicitantului sunt 

disponibile pe adresa de internet www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030; e-mail: galpnb@yahoo.ro;                                                  

web: http://www.galpnb.ro/ - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502. 

Toate informațiile detaliate aferente măsurilor M1/ 1C; M2.1/ 2A; M2.2/ 2A; M2.3/ 2B; M3.1/ 6A; M3.2/ 6B; M3.3/ 6B; M3.4/ 6B, lansate in cadrul prezentului apel de selectie sunt disponibile pe suport tiparit la sediul               

Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030. 
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