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                                            Newsletter martie 2018 

            Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 28 martie – 26 aprilie 2018 a 

primei sesiuni  de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3.1 -,,Diversificare in sectorul non-

agricol pentru agricultori” si Măsura 3.2 -,,Dezvoltarea de intreprinderi mici” 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul  Măsuri 3.1 este de 100% si se ve acorda sub forma de prima in doua transe, 
astfel: 
-70% din cuantumul sprijinului, dupa semnarea contractului de finantare; 
-30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri , fara a depasi 5 ani de la 
incheierea contractului de finantare. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil acordat în cadrul Măsuri 3.2 este de 70%. Intensitatea sprijinului nerambursabil 
poate fi de 90% in urmatoarele cazuri: - pentru  solicitanţii care desfăşoară  activităţi de producţie, servicii medicale, 
sanitar‐ veterinare şi agro‐turism; 

- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor 
activităţi neagricole. 

Beneficiari eligibili pentru Masura 3.1: 
- Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în 

spațiul rural pentru prima dată.  Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care  nu le-au 

mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 

3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);  
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural. 
Beneficiari eligibili pentru Masura 3.2: 

- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală  în  cadrul  întreprinderii  deja  existente,  
încadrabile  în  micro‐întreprinderi  şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.1 „ Diversificare in sectorul non-agricol pentru agricultori” sunt de 100.000 
euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 50.000 euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2 „ Dezvoltarea de intreprinderi mici” sunt de 100.000 euro. 
Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 10.000 euro, iar suma 
maxima 50.000 euro. 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru: Masura 3.1, Masura 3.2 este  26.04.2018, 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 28 martie – 26 aprilie , de luni 
pana vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – disponibile pe 

site-ul www.vtz.ro.  La secţiunea “Măsuri” 

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0730.652.397., e-mail: 
tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui. 

 
 

http://www.vtz.ro./
mailto:tutova.zeletin@yahoo.com%20,

