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Nr. 8/ AP/ 10.04.2018 
APEL DE SELECȚIE 

MĂSURA 6/2A - SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ 
 

1. Data lansării apelului de selecție: 30.04.2018, ora 9:00. 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 29.05.2018, ora 16:00. 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Județul Timiș, Cod 
poștal 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 
Valoarea proiectelor va fi de max. 10.000 euro pentru investiții în solare/sere, inclusiv tehnologizare (Componenta 1) şi max 100.000 euro 
pentru celelalte investiții descrise la punctul 6 din fișa Măsurii 6/2A (Componenta 2). Un proiect poate cuprinde Componenta 1 și/sau 
Componenta 2 nedepășind valoarea maximă de 110.000 euro/proiect. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanțare.  

5. Tipuri de beneficiari eligibili:  

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

• Exploatații agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

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

• Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile 
următoarele categorii: Fermieri și Microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține mai multe informații: 

• La Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru , din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, 
Județul Timiș, Cod poștal 307200. 

• Site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro  

• Adresa de e-mail: contact@timisuldecentru.ro 

La sediul administrativ al Asociației GAL Timișul de Centru este disponibilă o variantă pe suport letric a tuturor informațiilor, în format detaliat, 
aferente lansării apelului de selecție a Mășurii 6/2A – Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă. 
De asemenea, informații detaliate în legătură cu accesarea și derularea Măsurii 6/2A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului care se găsește în 
variant printată la sediul GAL și în format electronic pe site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro 
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