
                                                                                                                                                                                                                 
 
    Data publicarii:25.04.2018 
 Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 2.2 – 1/18 – 24.05.2018; M 2.3 – 1/18  - 24.05.2018; M 3.3 - 1/18- 24.05.2018; 
                                                                                            M 3.4 - 1/18- 24.05.2018;  M 3.5 - 1/18- 24.05.2018 
Data lansării apelului de selecție: 25.04.2018                                                                                           Data limită de depunere a proiectelor: 24.05.2018 

Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 25 aprilie – 24 mai 2018 a apelului de selectie pentru  depunerea Cererilor de Finanțare 
pentru Măsura 2.2 -,,Modernizare exploatatii agricole”; Măsura 2.3 -,,Reinnoirea generatiei de fermieri”; Măsura 3.3 -,,Dezvoltare locala in mediul rural”; 
Măsura 3.4 -,,Sustinerea incluziunii sociale” Măsura 3.5 -,,Reducerea gradului de saracie in mediul rural”;  

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul Masurii 2.2  poate fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, indifferent de tipul investitiei; Intensitatea sprijinului 
nerambursabil se va putea majora cu cate 20 de puncte procentuale suplimentare dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%. 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.3 se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de: 40.000 de euro pentru exploatațiile 
între 8.000 S.O. și 50.000 SO . 
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. Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul Măsurii 3.3 este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit depuse de autoritatile publice locale si ONG-uri 
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit depuse de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul Măsurii 3.4 este de: 
-100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit depuse de autoritatile publice locale si ONG-uri 
-90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit depuse de ONG-uri. 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul Măsurii 3.5 este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit depuse de autoritatile publice locale si ONG-uri sub rezerva aplicării art. 
61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, în limita valoarii maxime 
stabilite în cadrul apelului de selecție. 

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit depuse de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și 
socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, în 
limita a maxim 100.000 Euro/proiect. 

Beneficiari eligibili pentru Măsura 2.2  : 
- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului;  
-  cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care 

deservesc interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 
Beneficiari eligibili pentru Măsura 2.3 : 

- 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 R(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. 



Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.3 : 
- componenta 3.3A: 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare pentru investiții în infrastructura educațională.  

- componenta 3.3B: 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Unități de cult conform legislației în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B pot depune doar 

pentru proiecte ce țin exclusiv de aceste obiective de patrimoniu. 
Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.4 : 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare pentru investiții în infrastructura educațională.  

Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.5 : 
 Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri, definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult,conform legislației în vigoare.  

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2 „Modernizare exploatatii agricole” sunt de 135.985,47 euro. 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de minim 20.000 euro/proiect, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 
proiect nu va depasi 67.992,73 euro indiferent de tipul investitiei sau de intensitatea sprijinului. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.3 „Reinnoirea generatiei de fermieri” sunt de 320.000 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.3 „Dezvoltare locală în mediul rural” sunt de 410.550,24 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 84.000 euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.4 „Sustinerea incluziunii sociale” sunt de 15.000 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.5 „Reducerea gradului de saracie in mediul rural” sunt de 60.000 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 60.000 euro. 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru: Masura 2.2, Masura 2.3, Masura 3.3, Masura 3.4 si Masura 3.5 este  24.05.2018, ora 14:00 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele- Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociatiei ,,Valea Tutovei si Zeletinului”  din sat 
Bacani, comuna Bacani, judetul Vaslui in perioada 25 aprilie- 24 mai , de luni pana vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul 
GAL și disponibil pe site-ul www.vtz.ro. 
Date de contact: Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0730.652.397/ 0724.261.533, e-mail: tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Bacani, 
comuna Bacani, județul Vaslui. 
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