APEL DE SELECȚIE
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului
anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER
Data lansării apelului: 5 Martie 2018
Măsuri de finanțare deschise:
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6B) - 03/18 – 23.04.2018
M4/6B – „CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA PATRI MONIULUI CULTURAL”
Beneficiari Eligibili:
 Unităţile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare;
 ONG-uri care au în proprietate clădiri tradiționale cu valoare arhitecturală (case, clădiri
gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri), sau care prezintă document încheiat la
notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va
restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minimum 10 ani de la depunerea cererii de
finanțare; sau ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi, dar care prezintă un
acord/convenție scrisă între ONG și persoanele fizice proprietari de clădiri
vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia proprietaru l își asumă obligația de a nu
înstrăina clădirea/ construcția tradițională și de a nu modifica aspectul/funcționalitatea
clădiri/ construcției tradiționale pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de
renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/construcțieitradiționale, precum și faptul
că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat;
 Unități de cult conform legislației în vigoare, care au în proprietate clădiri tradiționale cu
valoare arhitecturală;
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 50.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de
venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 50.000 EURO
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M5/6B) - 03/18 – 23.04.2018
M5/6B – “INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR”
Beneficiari Eligibili:
 Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
 ONG-uri care au prevăzut în Statut prestarea de servicii sociale;
 Unități de cult conform legislației în vigoare.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 62.064 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de
venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 40.000 EURO, sau până la 62.064 EURO pentru proiecte
ce deservesc 2 UAT-uri
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M6/2B) - 03/18 – 23.04.2018
M6/2B – SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI SI A FERMELOR MICI
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 100.000 EURO
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A.Sprijinirea tinerilor fermieri
Beneficiari eligibili:
 tânărul fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr . 1305/2013*, care se instalează
ca unic șef al exploatației agricole;
 persoana 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.
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect:
 50.000 EURO pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO
 40.000 EURO pentru exploatațiile între 8.000 € SO și 29.999 € SO
B. Sprijinirea fermelor mici
Beneficiari eligibili:
 fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă
care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția persoanelor
fizice neautorizate.
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 15.000 EURO
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M7/2A) - 03/18 – 23.04.2018
M7/2A – INFIINTARE, MODERNIZARE EXPLOATATII AGRICOLE SI UNITATI
PROCESARE

DE

Beneficiari eligibili:
 cooperative, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care
deservesc interesele membrilor;
 microîntreprinderi sau întreprinderi mici;
 persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 194.597,69 EURO
Intensitatea sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile; Intensitatea sprijinului nerambursabil
se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor
mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 € SO)
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 194.597,69 EURO
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M8/3A) - 03/18 – 23.04.2018
M8/3A – “PROMOVARE FORME ASOCIATIVE”
Beneficiari Eligibili:
Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a
cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
 PFA/II/IF;
 microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 organizații neguvernamentale;
 comunele;
și
 cel puțin 2 fermieri înregistrați în registrul agricol al unei Comune din teritoriul GAL Podişul
Mediaşului;
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Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu sa fie
înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul Mediaşului
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 60.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100%
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 60.000 EURO
Fond nerambursabil total disponibil/sesiune: 466.661,69 EURO
Data limită pentru depunerea proiectelor: 23 APRILIE 2018
Depunerea proiectelor:
5 Martie – 23 Aprilie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul GAL
Podișul Mediașului, comuna Ațel, nr 76.
Date de contact:
Ovidiu Drăgușanu, Președinte, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Michael Klemens, Animator, tel 0741.084.585, email: klemens.michael@galpm.ro
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile
în format electronic si tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, disponibile
pe site-ul www.galpm.ro.
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