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APEL DE SELECTIE PROIECTE 

In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
Axa LEADER / Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor  

în cadrul Strategiei de dezvoltare locală 
 
 

 
Data anuntului: 04.07.2017 
Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2017 – M2/2B 
Masura lansata: M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de fermieri” 
 

Asociatia G.A.L. RAZIM, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 
animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL RAZIM”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 
– 2020, anunta lansarea apelului de selectie pentru Masura M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor 
de fermieri”.  
 

Beneficiari: Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  

 Tânărul fermier, în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari, unde un tânăr fermier, în sensul art. 2 din R (UE) 
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 si detine cel 
putin 50+1 din actiuni.   

 

Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
 
Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 29.999 SO;  

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol 
și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.  

 
Atentie! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei 
de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de 
Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru 
instalarea tinerilor fermieri.   

 
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de 
fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:  

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);  

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 
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  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).  

 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere 
limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Data lansării apelului de selecție: 10.07.2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 08.08.2017 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. 
RAZIM: sat Sarichioi, com. Sarichioi, str. Principala, nr.691A, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul 
orar 11.00 – 14.00.  

 
Alocare totala pe sesiune: 261.812 euro       
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 euro 
 
Valoarea maximă eligibilă:  40.000 de euro/proiect 
 
Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci 
ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 40.000 de euro pentru tinerii 
fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatație agricola, cu dimensiunea cuprinsa între 
12.000 S.O. și 29.999 SO.   
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, 
astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri 
 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si 
documentele anexa aferente Masurii M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de fermieri”, 
elaborat de GAL RAZIM, care poate fi consultat si descarcat la adresa  
http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/.  
 
Datele de contact GAL, de unde beneficiarii pot obține informații suplimentare 
Sediu: Asociatia GAL RAZIM, str. Principala, nr.691A, sat Sarichioi, com. Sarichioi, jud. Tulcea; Tel.:  
0745.209.415; e-mail: galrazim@gmail.com.  
Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul GAL RAZIM, pe suport tiparit.  
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