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APEL DE SELECȚIE 

 

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

”Măsura M6/2A – Investiții în active fizice agricole”,  

în perioada 15 noiembrie 2017- 20 decembrie 2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 15 noiembrie 2017 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 20 decembrie 2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: comuna Florești, str. Avram 

Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj,  de luni până joi în intervalul 

orar 12:00-16:00, iar vineri între orele 10:00 – 14:00. 

  

3. Măsura lansată prin Apelul de selecție - tipuri de beneficiari eligibili ai măsurii 

M5/6A sunt: 

• Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL 

Someș-Nadăș;  

• Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale (în baza OUG nr. 44/2008) care 

vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

• SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 republicată) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

• Societăți comerciale cu capital privat (în baza Legii nr. 15/ 1990) care vor să 

dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;  

• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de 

cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de 

drept public sau privat, care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL 

Someș-Nadăș; 

• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă 

(înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv 

Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;  

• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care deservesc intereselor 

membrilor și vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș. 

 

4. Fonduri disponibile pe această măsură: 277.256,54 EURO. 

Cheltuiala publică totală pentru măsura M6/2A este de 277.256,54 EURO. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%. 

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca 

rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%, în cazul: 
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• tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul regulament sau 

cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin; 

• investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători; 

• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la articolul 32;  

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29 din Reg. (UE) 

1305/2013. 

Sumele aplicabile sunt între minim 5 000 EURO și maxim 65 000 EURO/ proiect. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

65.000 EURO. 

 

5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii M6/2A, care poate fi accesat pe site-ul www.galsn.ro, şi sunt 

disponibile la sediul GAL Someș-Nadăș pe suport tipărit.   

 

6. Datele de contact ale GAL 

GAL Someș-Nadăș, Adresa: comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, jud. Cluj,Telefon: 

0759 034 798, 0738723731 E-mail: galsomesnadas@gmail.com, Web: www.galsn.ro. 
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