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APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 

VERSIUNE SIMPLIFICATA 
 

Măsuri lansate 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de 

proiecte nr. 4/2018 pentru urmatoarele masuri: 

 M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia 

Burnazului” 

 M6/6A – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de întreprinderi non-agricole care valorifică 

potenţialul local 

 M7/6B – Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 11 iunie 2018, ora 08.30. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 11 iulie 2018, ora 16.30. 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili 

 Beneficiari eligibili - M2/2B:  

- persoane cu vârsta până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la 

momentul depunerii cererii, care deţin competentele şi calificările profesionale 

adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al 

respectivei exploataţii; 

 Beneficiari eligibili - M6/6A: 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin 

înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizaţi cu 

statut minim de PFA);  

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun 

activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 

finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat 

activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 Beneficiari eligibili - M7/6B:  

- Comunele și asociațiile acestora, definite conform legislației în vigoare;  

- Unități de cult conform legislației în vigoare, numai pentru investiţii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural 
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Fondurile disponibile pentru fiecare măsură 

Masura 
Fondul disponibil/ 

masura 

Suma maxima 

nerambursabila care 

poate fi acordata 

pentru un proiect 

M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din 

sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia 

Burnazului” 

60.000 Euro 20.000 Euro 

M6/6A – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 

întreprinderi non-agricole care valorifică 

potenţialul local 

200.000Euro 50.000 Euro 

M7/6B – Investiţii în renovarea satelor şi echiparea 

teritoriului 
202.386,82 Euro 100.000 Euro 

 

Locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, in 

intervalul orar 08.30 - 16.30. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 8.30-16.30, la sediul 

GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-

mail: galcampiaburnazului@gmail.com. 

 

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. Informații detaliate privind accesarea si 

derularea masurilor M2/2B, M6/6A si M7/6B sunt cuprinse in Ghidurile Solicitantului elaborate 

de GAL pentru fiecare masura. Ghidurile sunt disponibile pe pagina de internet a GAL „Câmpia 

Burnazului”: www.campiaburnazului.ro. 

 

 

http://www.campiaburnazului.ro/

