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APEL DE SELECȚIE 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș - Măderat 
  
 
Anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru Măsura 2.2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea 
exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat. 
 
 
Data publicării: 22.03.2018 
 
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 26.03.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 26.04.2018 
  

2. Măsura lansată prin apelul de selecție M. 2.2 / 2A – cu tipurile de beneficiari eligibili 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat pe Măsura 2.2/2A – Sprijin pentru dezvoltarea 
exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat sunt: 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare: 
o ca persoană fizică autorizată;  
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
o ca întreprindere familială; 

 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) 
înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
reprezentată prin: 
o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; 
o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al 

societăţii.  
În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant 
("societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr. 
6/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de 
legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a 
Deciziei de finanțare. 
Măsura 2.2 se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.1 (fermieri 
înregistrați ca PFA, II, IF, IMM-uri), măsura 2.3 (asociat unic și administrator al unei societăți cu 
răspundere limitată - SRL) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din cadrul SDL. 
 
3. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea  unui 
proiect: 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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- Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2/2A – Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor 
agricole mici din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat sunt de  105.000 euro; 

- Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru sectorul 
pomicol) și va fi de 15.000 euro/proiect. 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în 2 tranșe, astfel: 

- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare; 
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a Planului de 

afaceri, fără a depăși 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol). 
- Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - aceasta fiind de 100% 
din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

4. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor aferente Măsurii 
enunțată mai sus se va face la sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. 
Regiment 85 Infanterie, nr. 162,  în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni până vineri, iar solicitantul 
va depune proiectul în 2 exemplare (1 original și 1 copie conform cu originalul). Acestea vor fi însoțite 
de 1 copie electronică a proiectului (prin scanarea tuturor documentelor ce îl compun) pe suport 
CD/DVD. 
 
5. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 2.2/2A din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală a teritoriului Podgoria Miniș-Măderat sunt cuprinse în „GHIDUL 
SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Măsurii 2.2, care este publicat pe site-ul 
www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul sesiuni de finanțare, sub-meniul prezentare măsuri. 
 
6. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  
Vă aşteptăm la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” situat în 
comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340. 
 
Informații suplimentare pot fi furnizate și la telefon 0257-384040 în intervalul orar 09 - 16, de luni 
până vineri. 
 
Scrieţi-ne pe galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro și consultați pagina noastră de internet 
www.galpodgoriaminismaderat.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podgoria Miniș-Măderat. 
 
7. Vă putem oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii la sediul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat.  
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