
 
                         

           

 

 

 
Variantă simplificată 

 
APEL DE SELECȚIE 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală  Țara Beiușului anunță public lansarea sesiunii de 

cerere de proiecte LEADER pentru măsura 2/ 2B “Sprijin pentru exploatațiile agricole” 
 
Data lansării apelului: 23 IULIE 2018 
 
 
Tipuri de beneficiari eligibili: 

- Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: o 

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

o  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);  

o  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.  

 
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 228.000,00 EURO 
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  

o Rata sprijunului va fi în sumă fixă maximă de  38.000 euro/ tânăr fermier. 
o 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

o 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

 
 

Intensitatea sprijinului: este  100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 

Data limită pentru depunerea proiectelor: 24 AUGUST 2018, ora 16.00 
 
Punctajul minim – 20 de puncte 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 



 
                         

           

 

 

Locul depunerii: Sediul GAL Țara Beiușului – sat Remetea, Comuna Remetea, nr. 334, Județul 
Bihor, de luni până vineri (intervalul orar 800-1600). 
 
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, 
disponibilă în format electronic și tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. 
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru 
Măsura 2/2B și anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.galtarabeiusului.ro, 
secțiunea măsuri. 
 

  

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  Țara Beiușului 

Sediu: com. Remetea, sat Remetea, nr. 334, jud. Bihor 

Tel: 0740 668 683 

email: gal.tarabeiusului@yahoo.com  

Site:    www.galtarabeiusului.ro  . 
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