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Sesiunea nr. 1/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 -  Măs u ra  M3/2B)                                               Data publicării: 27.04.2018 
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Aprilie 2018 – 27 Iulie 2018 

a apelului de selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura M3/2B „Instalarea tânărului fermier” din Strategia 

de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului . 
 
 

Data lansării apelului de selecție: 27.04.2018                                               Data limită de depunere a proiectelor: 27.07.2018 

Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Com. Rădășeni, Sat. Rădășeni, Str. Principală, nr.29, Jud. Suceava, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 27.07.2018, ora 14:00 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura M3/2B „Instalarea tânărului fermier” sunt de 49.871,65euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 40.0000 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci*(*în cazul sectorului pomicol) ani și nu poate depăși: 

•     49.871,65 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 S.O.; 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

✓   75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare; 

✓   25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la 

încheierea deciziei de finanțare. 

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; 

- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg. (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 și deține cel 

puțin 50%+1 din acțiuni. 

Toti beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul 

Gal Valea Șomuzului. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Sat Rădășeni,com. Rădășeni. 

Str. Principală, nr 29, jud. Suceava 



 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare 

Asociatia GAL Valea Șomuzului 
Com. Rădășeni,  sat Rădășeni, Str. Principală, nr. 29,  

județul Suceava, tel/fax: 
0230/547501 mail: 

gal.valeasomuzului@gmail.com, 
site: www.galvaleasomuzului.ro 

 


