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ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR NR. 1/2017
Măsura - M1/2A Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole în

teritoriul GAL Dunărea de Sud

CODUL MĂSURII : M1 / 2A

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Măsura M1/2A

VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str.
Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță lansarea în perioada
07.09.2017 – 09.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pe 2017,
pentru măsura M1/2A - Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole în
teritoriul GAL Dunărea de Sud, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020.

1. Data lansării apelului de selecție – 07.09.2017
2. Măsura lansată prin apelul de selecție - MĂSURA M1/2A Investiții în dezvoltarea și

modernizarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL Dunărea de Sud
Beneficiari eligibili:

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);

Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);

Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi
completările ulterioare);

Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-
dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și
didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora)
din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza
Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza
statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă
înregistrate la APIA.
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În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil
agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele
unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările
ulterioare);

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de
fermieri.

Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și
funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole,
cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de
fermieri.

3. Fondurile disponibile pentru măsura M1/2A – 505.416,44 euro.
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro per proiect, indiferent de tipul
investiției.
Sprijin public nerambursabil
I. În cazul fermelor având dimensiunea până la 500.000 SO rata sprijinului public
neramburabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro
indiferent de tipul investiției.
Intensitatea spijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 punte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO) respectiv 70% în cazul fermelor având între
250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii
de finanțare sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului;

 investițiilor în cadrul exploatațiilor cu dimensiunea < 12.000 SO;
 proiectelor integrate;
 investițiilor legate de operațiunile de agromediu și agricultură ecologică.
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri

specifice menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
II. În cazul fermelor având dimensiunea peste 500.000 SO rata sprijinului public
neramburabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro
indiferent de tipul investiției.
Intensitatea spijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 punte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:



ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr.21

TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com
Web: www.galdunareadesud.ro

Proiect finanțat prin submăsura 19.4 FEADR 2014-2020
Contract de finanțare nr. C19401022011633610355/06.12.2016

 Proiectelor integrate.
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri

specifice menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători rata sprijinului public
neramburabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro
indiferent de tipul investiției.
Intensitatea spijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 punte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor;
5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: proiectele

se depun la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu –
Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri intre orele 08.00 – 16.00. Data
limită este 09.10.2017, ora 14.00.

6. Informații detaliate : informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii
sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de Sud pentru măsura M1/2A
Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL Dunărea de
Sud, postată pe pagina de internet www.galdunareadesud.ro.

7. Datele de contact: datele de contact unde solicitanții pot obține informații
suplimentare sunt: sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu –
Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail:
dunareadesud@yahoo.com

8. Pentru consultare: pentru consultare punem la dispoziția solicitanților,  la sediul GAL,
a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate M1/2A –
Investiții in dezvoltarea si modernizarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL Dunărea
de Sud.

Reprezentant legal,
Antonescu Dorina


