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Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru  

Măsura 6 / 2A, 3A, 6A „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL ÎN 

MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”” 

Sesiunea 1 / 28.08.2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017. 

 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție și tipurile de beneficiari eligibili. 

Măsura lansată: 

- Măsura 6 / 2A, 3A, 6A - CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL ÎN 

MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI””. 

Beneficiari eligibili: 

Entități private: 

- Exploatații agricole care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL din categoria: 

PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL; 

-Societate comercială cu capital privat; 

-Societate cooperativă agricolă; 

-Cooperativă agricolă; 

-Grup de producători. 

 

3. Fondurile disponibile pentru măsură: 483.966,87  euro. 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

- Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile 

și nu va depăși: 

- în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 75.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 150.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației  agricole - maximum 150.000 EURO 

 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, 

dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, cazurile: 

- Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 

cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 
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- proiectelor integrate (lanțurilor alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o fuziune a unor 

organizații de producători, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în 

producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute "Proiect 

integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care conduc la realizarea unui lanț 

alimentar integrat. 

 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

- Data limită de primire a proiectelor: 29.09.2017; 

- Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava în 

intervalul orar 08:00 – 16:00. 

 

6. Informații detaliate privitoare la accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Ghidul Solicitantului elaborat de către GAL Codrii Bucovinei, ghid care se poate 

accesa pe pagina de internet a GAL, www.galcodriibucovinei.ro. 

 

7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

Pentru informații suplimentare, G.A.L. Codrii Bucovinei vă pune la dispoziție un birou 
de relații cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din 
localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, 
județul Suceava. Ne puteți contacta la numerele de telefon 0230.340.209/ 
0786.743.503/0753.036.012, fax.0230.340.209,email: galcodriibucovinei@gmail.com. 

 
8. La sediul GAL Codrii Bucovinei sunt disponibile versiunile pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurii 4 / 2A, 3A, 6A. 

 

 

Presedinte GAL - dl Vasile Haliuc: Tel. 0753.036.012 

Manager GAL- dl. Romeo Stefancu: Tel. 0786.743.503 

Expert Tehnic – dl. Florin Eremiciuc: Tel. 0744.790.488 

 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
mailto:galcodriibucovinei@gmail.com

