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Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 1/15.01.2021

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– varianta simplificata GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea celei de a 4-a
sesiuni de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MĂSURA M2/2A –,,Soluţii
inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea ARIEȘUL MARE”
lansat pentru perioada 21.12.2020 - 21.01.2021, prelungit pentru perioada 22.01.2021-19.02.2021.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M2/2A - 04/21.12.2020
Data lansării apelului: 21.12.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 19 FEBRUARIE 2021, ORA 13.00.
Beneficiari Eligibili:
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria persoanelor fizice autorizate, microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici;
- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;
- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;
- Cooperative agricole din teritoriul GAL.
Fondul disponibil alocat pe sesiune: 73 221,49 euro.
Intensitatea sprijinului:
- Intensitatatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielile eligibile din proiect (intrucat intreg
teritoriul GAL Ariesul Mare este zona montana, zona care se confrunta cu constrangeri naturale
sau cu alte constrangeri specifice conform art. 32 al Regulamentului UE nr. 1305/2013).
- Intensitatea sprijinului nerambursabil de 70% poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale
suplimentare cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:
tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare (așa cum
sunt definiți la art. 2 al Regulamentului UE nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani
anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Regulamentului UE nr. 1305/2013).
investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)
din Regulamentul UE nr. 1305/2013.
- Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 – 40.000 Euro
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

Grupul de Acțiune Locală ARIEȘUL MARE
Comuna Albac, Str. Closca, Nr.9, județul Alba
Tel. mobil 0751 213 018; Fax 0372 877 088; e-mail: galariesulmare@yahoo.com
website: www.galariesulmare.ro
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 22.01.2021-19.02.2021, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din comuna Albac, Str. Closca,
Nr.9, județul Alba.
Date de contact: Mihai Lucian Morar – reprezentant legal 0766 500 179, Horvath Ana
Cosmina Victoria – evaluator proiecte 0740 115 334, email: galariesulmare@yahoo.com.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului
elaborat de GAL pentru aceasta masura, disponibil în format electronic pe site-ul GAL ARIESUL
MARE www.galariesulmare.ro sau tipărit la sediul GAL Arieșul Mare.
REPREZENTANT LEGAL GAL ARIESUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI

