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Nr inreg GAL Parang 204/19.04.2019 p PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
- program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE
Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 4 ( DI: M4/1A) -03/13.05.2019 – 28.06.2019
Data publicării: 03.05.2019

Numărul anunțului: A3 /204 / 2019

Asociația Grup de Acțiune Locală „Parang” având autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 13.05.2019 –
28.06.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 4 ( DI: M4/1A) „Înființarea și dezvoltarea formelor asociative”, din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

1. Data lansării apelului de selecție: 13.05.2019.
2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( DI: M4/1A) „Înființarea și dezvoltarea formelor asociative” sunt:
 Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care dețin o exploatație agricolă înregistrată într-una din localitățile componente ale GAL-

ului ( aceștia trebuie să aibă cod de exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA).
 Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care dețin o exploatație agricolă înregistrată într-una din localitățile componente ale GAL-ului

( aceștia trebuie să aibă cod de exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA șisă aibă autorizat cel puțin un cod CAEN
în domeniul agricol).

 Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanțare prin această măsură,trebuie să fie de cel puțin 5 fermieri.

3. Fondurile disponibile pentru Măsura 4: ( DI: M4/1A)- alocate în această sesiune: 15 000,00 euro;
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro/parteneriat;

5. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 28.06.2019, ora 14:00. Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang”
din comuna Polovragi, sat Polovragi nr.293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului
www.galparang.ro.
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7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat
Polovragi, nr. 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

8. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M4.

Președinte,
Dogaru Constantin


