
 

 

 

 

Anunț  
privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018, cu 

încă 15 (cincisprezece) zile calendaristice, respectiv 
 perioada  12.07.2018 - 26.07.2018  

 

 

            

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA" anunță 

prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018 cu încă 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice, respectiv perioada 12.07.2018 – 26.07.2018, pentru măsurile:  

- M 2.1/2A- Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din 

teritoriu  

- M2.2/2B- Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 

reînnoirea generațiilor 

- M 3.1/6A- Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL 

            
 Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală "CÂMPIA GĂVANU BURDEA" 

acoperă următoarele unități administrativ teritoriale: 1 comună din județul Giurgiu, respectiv 

comuna Toporu si 9 comune din județul Teleorman, respectiv: Vitănești, Răsmirești, 

Mârzănești, Ștorobăneasa, Brânceni, Țigănești, Poroschia, Furculești și Nanov. 

 

1. Beneficiari eligibili M 2.1/2A – Performanțe economice îmbunătățite 

pentru fermele din teritoriu: Entități private: fermieri cu exploatații 

agricole care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de 

regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune:  pentru măsura M 2.1/2A: 

120.000,00 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  

– 15.000,00 Euro. 

 

2. Beneficiari eligibili M 2.2/2B – Acces facil în domeniul agricol al unor 
fermieri calificați și reînnoirea generațiilor:  

• 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 şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune:  pentru măsura M 2.2/2B: 80.000,00 

Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  

– 40.000,00 Euro. 

 

 



 

 

 

 

3. Beneficiari eligibili M 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în 

teritoriul GAL:  

 Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate din 

teritoriul GAL; 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în 

cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Fonduri alocate pentru măsura M 3.1/6A: 291.884,13 euro.. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe măsura M 3.1/6A: 268.407,63 

Euro. 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  

– 100.000 Euro și minim 10.000 Euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR 

și a Ghidului solicitantului M3.1/6A, va fi de 90% din valoarea eligibilă a investiției. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 26.07.2018, ora 13.00 (M2.1/2A,  M 2.2/2B si  

M3.1/6A). 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte:  Sediul Asociației Grup de 

Acțiune Locală Câmpia ”Câmpia Găvanu Burdea” din sat Vitănești, comuna Vitănești, 

județul Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în 

Ghidurile  solicitantului elaborate de GAL pentru măsura M2.1/2A ,  pentru masura M 

2.2/2B si pentru Masura M3.1/6A,  postate pe pagina de internet a GAL:  

www.galcampiagavanuburdea.ro. 

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul 

Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”, din sat Vitănești, comuna 

Vitănești, județul Teleorman, Telefon: 0247.331.093, 0766.437.975, E-mail: 

galcgburdea@gmail.com 

 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor  M2.1/2A ,  M 2.2/2B si M 3.1/6A, 

lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la 

sediul GAL.  

 

http://www.galcampiagavanuburdea.ro/

