
 
 

 

 

 
Variantă simplificată 

 

Anexa 2 la Hotararea AGA NR. 36/ 23.07.2018 
 

 
APEL DE SELECȚIE 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală  Valea Velj (GAL Valea Velj ) anunță public 
lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER. 
 
Data lansării apelului: 06 AUGUST 2018 
 
Măsura de finanțare deschisă: 
MĂSURII M3/3A  „ Accesul la  schema de calitate privind certificarea 
produselor” 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) - 01/18 –06.08.2018  
 
Tipuri de beneficiari eligibili: 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/3A: 

In conformitate cu prevederile art.16(1) din Reg.1305/2013 (in care se specifica „Sprijinul  se 

acorda fermierilor si grupurilor de fermieri), beneficiarii acestei masuri sunt: 

o Fermieri si grupuri de fermieri.  

 

Acestia îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima 

dată la o schemă de calitate. 

 

Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 7.500,00 EURO 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  
Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 7.500 Euro pe o perioadă 

de maxim 5 ani consecutivi. 

Sprijinul public este de 1500 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a costurilor 

eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.  

Principiul finanţării nerambursabile în cazul prezentei scheme de finanțare este acela al 

acordării unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la 

schema de calitate respectivă ( certificarea nefiind întreruptă), ca rambursare a costurilor 

eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri. 

Vor fi luate în considerare numai dosarele Cererilor de finanțare ale exploatațiilor al căror 

buget anual al "costurilor eligibile" depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile. 

 
Intensitatea sprijinului: este  100% din totalul cheltuielilor eligibile. 



 
 

 

 

Rata sprijinului nerambursabil pentru costurile fixe este de 100%. Costurile activităţilor 
de informare şi promovare a produselor care fac obiectul schemelor de calitate beneficiază 
de o rată de sprijin de 70%. 
 
 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 16 SEPTEMBRIE 2018, ora 16.00 
 
Punctajul minim – 30 puncte 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor, de 
luni până vineri (intervalul orar 800-1600). 
 
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a 
apelului, disponibilă în format electronic și tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul 
asociației. 
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului pentru Măsura 3/3A și anexele aferente acestuia, disponibile pe 

site-ul www.galvaleavelj.ro, secțiunea proiecte. 

 
  

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Clopot Aura, Manager GAL Valea Velj, tel. 0737 654 042 

email: gal.valeavelj@yahoo.ro , www.galvaleavelj.ro . 
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