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ANUNŢ
Prelungire Apel de selecţie pentru Măsura 112
ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anunță prelungirea apelului de selecție
pentru :
Măsura 112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 23.07.2014 – 5.09.2014, cu o
alocare financiară de 172.000 euro pe măsură. Suma maximă nerambursabilă care poate fi
acordată unui proiect este de 40.000 euro.
Tipuri de beneficiari eligibili sunt:
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt
fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare),
persoane fizice sau juridice care practica în principal activitaţi agricole si a caror exploataţie
agricola:
are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;
este situata pe teritoriul GAL;
este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:
persoana fizica;
persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţa a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
- individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
- asociat si administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitata – SRL, înfiinţata în baza
Legii 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Toate investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL.
Data limită de depunere a proiectelor este 05.09.2014, ora 1400. Depunerea proiectelor se va
face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principală nr. 26,
407420, jud. Cluj, în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent măsurilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât și cele din fișele ăsurilor utilizate
de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.
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