
 

                               

 

Comunicat de presă 

GAL Someș Transilvan anunţă lansarea  

sesiunii de cereri de proiecte pentru: 

 

 

Măsura 41.112  „Instalarea tinerilor fermieri” in perioada 12.08.2013 – 12.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 12.08.2013 

Data limită de depunere a proiectelor: 12.09.2013 

Fondurile disponibile pentru Masura 41.112 în aceasta sesiune sunt de 168 000 €. 

SUMA MAXIMA nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect:40 000 € 

Beneficiari eligibili: 

- persoana fizica; 

- persoana fizica înregistrata si autorizata: 

o individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 

o ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale; 

o asociat si administrator unic al unei societați cu raspundere limitata SRL 

 

Măsura 41.121  „Modernizarea exploataţiilor agricole” in perioada 05.08.2013 – 05.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 05.08.2013 

Data limită de depunere a proiectelor: 05.09.2013 

Fondurile disponibile pentru Masura 41.121 în aceasta sesiune: 88 938 €. 

SUMA MAXIMA nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect:30 000 € 

Beneficiari eligibili: 

- Persoane Fizice, PFA, Întreprinderi Individuale si familiale, Societate agricola și cooperativa 

agricola, Grup de producatori, SC, SRL. 

 

Măsura 41.123 „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” in perioada 05.08.2013 

– 30.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 05.08.2013 

Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2013 

Fondurile disponibile pentru Masura 41.123 în aceasta sesiune sunt de 50 000 €. 

SUMA MAXIMA nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect: 50 000 € 

Beneficiari eligibili: 

- Micro - întreprinderi, IMM, Persoane fizice, PFA, Asociatii familiale, Societate agricola și 

cooperativa agricola, Grup de producatori, ONG, Alte întreprinderi, Cooperative agricole de 

procesare, Societati  cooperative, de valorificare, 

- Intreprinderi familiale/Intreprinderi Individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

Măsura 41.143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” în 

perioada 05.08.2013 – 22.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 05.08.2013 

Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2013 

Fondurile disponibile pentru Masura 41.143 în aceasta sesiune sunt de 50 000 €. 

SUMA MAXIMA nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect: 50 000€. 

Beneficiari eligibili:  

- Beneficiarii directi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere și consultanta respectiv entitati 

publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare si de selectie. 

- Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii. 

 

Măsura 41 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” în perioada 

05.08.2013 – 09.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 05.08.2013 

Data limită de depunere a proiectelor: 09.09.2013 

Fondurile disponibile pentru Masura 41.312 în aceasta sesiune:172 424€. 

Valoarea maxima a finanțarii nerambursabile ce poate fi acordata unui proiect: 

- 37 059 € pentru proiectele de  producție de bunuri 

- 45 000 € pentru proiectele care nu prevad producție. 

Beneficiari eligibili: Micro-întreprinderi și Persoane fizice 

 

Valoarea totala maxima a unui proiect poate fi de 400 000 €. 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Biroul GAL Someș 

Transilvan, din Localitatea Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 de luni până joi în intervalul orar 

09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00 

INFORMAȚII DETALIATE privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului, care poate fi accesat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro și www.apdrp.ro, respectiv 

sunt disponibile și în variantă electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul GAL Someș 

Transilvan. 

 

 

 

 

 

DATE DE CONTACT: 

ADRESA: Str. Mihai Eminescu, nr.446, Bontida, Jud. Cluj 

    TEL.: +4 0264 262 003  

E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro 


