
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 15 – luna MARTIE, an 2018 

 

1. Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a 

proiectelor pentru anul 2018 

 

În cursul acestui an GAL VALEA SOMEȘULUI va lansa sesiuni de 

depunere a proiectelor conform Calendarului de lansare, publicat pe site 

ul www.galvaleasomesului.ro și afișat la sediile UAT – urilor 

componente  GAL VALEA SOMEȘULUI, în cadrul următoarelor 

măsuri :  

•        măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative 

pentru  diversificarea     activităților rurale 

• măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

• măsura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare 

• măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole 

• măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia 

rurală  
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Calendar estimativ  de lansare al sesiunilor de depunere  a proiectelor pentru anul 2018 – publicat 

la data de 19.03.2018 

 

Nr.

crt 

Denumirea măsurii Perioada sesiunii 

de depunere 

Alocare indicativă  

pe sesiune (euro) 

Valoare maximă 

nerambursabilă/ 

proiect 

1. M2/2A Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici 

02.04.2018- 

31.05.2018 

225.000 euro 15.000 euro 

2. M1/1B Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative 

pentru diversificarea 

activităților rurale 

01.05.2018-

31.05.2018 

26.251,86 euro 13.000 euro 

3. M4/3A Scheme de calitate 

pentru produse agricole și 

alimentare 

15.05.2018- 

15.06.2018 

225.000 euro 15.000 euro 

4. M6/6B Crearea infrastructurii 

sociale pentru populația rurală 

01.05.2018- 

31.07.2018 

150,537.32 euro 150,537.32 euro 

5. M5/6A Sprijinirea de 

activități neagricole 

01.06.2018- 

29.06.2018 

519,552.37 euro 100.000 euro 

6. M7/6B Dezvoltarea satelor 01.08.2018- 

31.08.2018 

51.716 euro 50.000 euro 

 

 

2. M2 / 2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici  

În data de 19.03.2018, a fost publicat pe site-ul Asociaţiei GAL Valea Someşului  

www.galvaleasomesului.ro,  în rubrica »GHIDURI«, ghidul pentru MĂSURA 2/2A “Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici ”. 

Măsura este menită să sprijine transformarea și deschiderea spre piață a fermelor mici care prezintă 

potențial de dezvoltare în întreprinderi agricole viabile, precum și creșterea capacității de a identifica noi 

oportunități de valorificare a producției obținute de aceste ferme mici. Sprijinul public nerambursabil 

este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. Valoarea totală alocată acestei măsuri este de 

225.000 euro. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, până  la data de 31.05.2019;  

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri sunt micii fermieri încadrați ca formă de organizare în 

categoria micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici de tipul PFA, II, IF, SRL, SRL-D. 

 Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

ă fie persoane juridice române; 

 

  aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare; 

 

să se încadreze într-una din formele de organizare mai sus menţionate, la data depunerii Cererii de 

finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare. 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:  

să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 7.999  S.O.;  

să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru 

accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 

M2/2A în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – 

ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie: 

CRITERII DE SELECŢIE 

 

CS 

 

CRITERIU DE SELECŢIE 

PUNCTAJ 

(SCOR) 

GAL Valea 

Someșului 

CS1 Solicitantul va aplica pe măsura M4/3A “Scheme de calitate 

pentru produse agricole și alimentare” (Punctajul se va acorda 

în condițiile în care solicitantul prezintă un angajament  pentru 

aplicarea prin intermediul unui proiect distinct la măsura M4 

/3A, in cadrul primului apel de selectie aferent M4/3A) 

30 

CS2 Solicitantul deține o exploatație agricolă care activează în unul 

din sectoarele prioritare pentru teritoriu GAL Valea Someșului   

Maxim 35 

puncte 
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Sector vegetal 

Legumicultura 

Pomicultura 

Producere de samanță/material săditor 

 

Sector zootehnic 

Apicultura 

Ovine si caprine 

Bovine 

Porcine 

 

35 

30 

25 

 

 

35 

30 

25 

20 

CS3 Solicitantul este membru sau va deveni membru al unei forme 

asociative care a primit/va primi finanțare prin măsura LEADER 

 

15 

CS4 Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul 

depunerii cererii de finanțare. 

20 

  

TOTAL punctaj – maxim 100 puncte 

       100 

 

3. Conferinţa anuală a Asociaţiei GAL Valea Someşului 

În data de 30.03.2018 va avea loc conferinţa anuală a Asociaţiei GAL Valea Someșului, la 

Restaurant Hanul Neamţului, str.Simion Bărnuţiu, nr.8, localitatea Ileanda, judeţul Sălaj. În cadrul 

acesteia se vor prezenta activităţile Asociaţiei GAL Valea Someșului din anul 2017 precum şi măsurile 

ce vor fi lansate ȋn anul 2018.  La această conferinţă vor participa beneficiarii măsurilor finanţate ȋn 

cadrul GAL Valea Someșului  şi  primarii UAT – urilor componente.   

 


