
 

 

 

Variantă simplificată 

 

Apel de selecție 

 

Apel de propuneri de proiecte nr.1/2017 pentru accesarea măsurii din SDL “GAL Valea Dunării Sudolt” 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 24.08.2017 orele 08:30 

 

2. Măsura lansată: M3/2B Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt 

Tipul măsurii: Sprijin forfetar 

Beneficiari eligibili: 

 Tineri fermieri: persoană cu varsta de pană la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și 

calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei 

exploatații; 

 Persoane juridice cu mai multi acționari unde un tânăr fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) 1305/2013 se 

instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la 

riscurile financiare legate de exploatație și detine cel putin 50%+1 din acțiuni. 

3. Fondul disponibil- alocat în sesiune: 297.700 EURO 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 30.000 Euro 

 

5. Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2017 orele 14.30 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. 

Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural, Județul Dolj înaintea datei limită de depunere, specificată în Anunțul de 

deschiderea a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL 

pentru Măsura 3/2B, poate fi accesat pe pagina de internet a GAL- www.galvds.ro secțiunea Măsuri – Măsura 3/2B 

 

7. Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obtine informatii detaliate: 

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt - Comuna Bârca, Strada Mihai Viteazu nr. 244(în incinta 

Căminului Cultural), Județul Dolj,  

 Telefon: 0251/356 654 

 E-mail: office@galvds.ro  

 Web: www.galvds.ro  

8. La sediul GAL Valea Dunării Sudolt gasiți versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

Măsurii 3/2B. 
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