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Nr. 4/ AP/ 19.03.2018 

APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 7/3A - CREAREA ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR LOCALE ŞI A ASOCIERII ÎN SECTORUL AGRO - ALIMENTAR 

1. Data lansării apelului de selecţie: 30.03.2018, ora 09:00 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 28.04.2018, ora 16:00 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Sediul Administrativ Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200, de 

luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 252.865,00 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate anual prin 

intermediul grupului în primii 5 ani şi suma maximă de 50.000 euro/an. Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate 

depăşi 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui Plan de Afaceri. 

5. Tipuri de beneficiari eligibili: 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA);  

• Organizaţiile Non-Guvernamentale; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56; (Organizaţii/Grupuri de Producători, Cooperative) 

• Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 

- Fermieri, și 

- Microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine mai multe informaţii: 

- la Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200. 

- pe site-ul Asociației: timisuldecentru.ro 

- la adresa de email: contact@timisuldecentru.ro 

La sediul administrativ al Asociaței GAL Timișul de Centru este disponibilă o variante pe suport letric a tuturor informațiilor, în format detaliat, aferente lansării 

apelului de selecție a Măsurii 7/3A – Crearea şi promovarea mărcilor locale şi a asocierii în sectorul agro-alimentar. De asemenea, informații detaliate în legătură cu 

accesarea și derularea Măsurii 7/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului care se găsește în variantă printată la sediul GAL și în format electronic pe site-ul Asociației: 

timisuldecentru.ro. 


