
 

                              
 

 

Data publicării: 06.11.2013 

Anunț 
privind 

PRELUNGIREA sesiunii de depunere a proiectelor pentru  

Măsura 41.121  „Modernizarea exploataţiilor agricole” 

 în perioada 11.11.2013 – 25.11.2013 
 

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locala Someș Transilvan, va informeaza asupra prelungirii 

sesiunii de depunere a proiectelor pentru: Măsura 41.121  „Modernizarea exploataţiilor 
agricole” cu o alocare financiara în aceasta sesiune de 111 173 €. 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 111 173 Euro.  

Suma  maxima nerambursabila care poate fi acordata pe un proiect este de: 30 000 €  

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

Intensitatea sprijinului nerambursabil 40%, care se va putea majora cu: 

 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de 

finanțare; 

 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu 

handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000  (conform 

Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

 10% - pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de 

operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii 

pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 

comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în 

aceste două tipuri de operațiuni; 

Beneficiari eligibili: 

 Persoane Fizice,  
 PFA,  
 Întreprinderi Individuale si familiale,  
 Societate agricolă și cooperativa agricolă,  
 Grup de producători,  
 SC, SRL. 

 
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. 

 
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 



 

                              
 

 

 

DATE DE CONTACT: 

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

TEL.: +4 0264 262 003  

E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro 


