
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M2.1 Data publicării: 28.08.2017 

Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017 
Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii” din incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, 
de luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30, vineri, în intervalul orar: 10:30-12:30. 
Termenul limită de primire a proiectelor: 09.10.2017, ora 12:30 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta în 
teritoriul GAL sunt de 150.562,38 EURO.  
Fonduri disponibile pentru această sesiune 150.562,38 EURO. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 de euro pentru exploatatiile 
intre 4.000 S.O. si 7.999 S.O.  
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% și se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei/cinci 

ani de la incheierea deciziei de finantare. 
Beneficiari eligibili:  

 Entitati private: fermieri cu exploatatii agricole care intrain categoria de ferma mica dupa definitia data de regulamentul UE, 
cu exceptia persoanelor fizice neautorizate). 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 
măsuri.  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la 
sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332.401.108, e-
mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul Iași. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 28 august – 09 octombrie 2017 a apelului de selecție 
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de 
referinta din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 


