
 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

 ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com, 

  
Data publicării: 29 octombrie 2018 

Sesiunea nr. 4, Apelul de Selecție nr. 2/M2.2/2A 
Data lansării apelului de selecție:29.10.2018     Data limită de depunere a proiectelor: 09.11.2018   
 Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 
Termenul limită de primire a proiectelor: 09.11.2018 , ora 15:00 
Pentru această măsură pragul  minim este de 10 de puncte. 

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2   – „Îmbunătățirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență ” sunt 67.426,30 euro . 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 euro . 
 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%. 
 
 
Beneficiari eligibili:  

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică 
conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. 

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.galpoianavladicai.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0799875715, e-mail: galpoianavladicai@gmail.com , adresa: Comuna Tomesti, Sat 
Tomesti, județul Iasi 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai anunță lansarea în perioada 29 octombrie 2018 –09 noiembrie 2018 a apelului de selecție pentru 

depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.2 /2A  – „Îmbunătățirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență ” din Strategia de 

Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA VLADICAI 2014-2020 
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