Asociatia GAL Valea Șomuzului
Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul
Suceava , tel/fax: 0230 547 150
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com
site: www.galvaleasomuzului.ro

Data publicării: 27.06.2018
Sesiunea nr. 2/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 - Măsura 2 /2A
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Iunie 2018– 27 Iulie 2018 a apelului de
selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2/2A „Investiții în exploatațiile agricole și pomicole” din
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului 2014-2020.
Data lansării apelului de selecție: 27.06.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 27.07.2018
Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Str.Principală, nr. 29, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, Județul 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 2/2A „Investiții în exploatațiile agricole ș i p o m i c o l e ” sunt de 166.227,37 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 166.227,37 euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi 166.227,37 euro,
indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar
rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri; b) Proiectelor integrate;
c)Operațiunilor sprijinite prin PEI;d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)
din R(UE) nr. 1305/2013; e) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.
32 R(UE) nr. 1305/2013.
Beneficiari eligibili: fermieri, cooperative agricole , grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care
deservesc interesele membrilor, din teritoriul GAL Valea Șomuzului.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 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 www.galvaleasomuzului.ro..
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com , adresa: Strada
Principală, nr. 29, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul 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

