
 

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE 

 
ASOCIAȚIA GAL CHEILE SOHODOLULUI 

LANSEAZĂ APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR 

 PENTRU  

Măsura 6.1 - SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

SI PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI 

-SIMPLIFICAT- 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului anunță deschiderea sesiunii 

pentru depunerea cererilor de proiecte pentru Măsura 6.1 - SPRIJIN PENTRU 

INSTALAREA TINERILOR FERMIERI SI PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR 

MICI 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili 

             A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează 

ca unic șef al exploatației agricole; 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, se instalează și exercită 

un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la 

beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la 

momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate 

și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei 

exploatații; 

              B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI 

• Entitati private: fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă 

pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform 

definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.. 

3. Fondul disponibil: 134.271,10 EURO. 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

Ponderea  maximă a intensităţii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 100%. 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani si este de: 

30.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 SO.  

 



 

 

B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani si este de: 

15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 

 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – Termenul 

limită pentru depunerea proiectelor este 21.09.2018, ora 16:00, iar depunerea 

proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locala Cheile 

Sohodolului, din sat. Răchiți, Comuna Runcu, nr. 105, Județu Gorj, în intervalul orar 

10:00 – 16:00, de luni până vineri.  

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii MCS 4.2 sunt cuprinse în 

Ghidul Solicitantului elaborate de GAL Cheile Sohodolului, disponibil pe pagina de 

internet www.galcheilesohodolului.ro.  

7. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj. 

Site: www.galcheilesohodolului.ro, E-mail: gal.sohodol@gmail.com  

Telefon: 0738 125 535,  Fax: 0353 109 119. 

8. La sediul GAL Cheile Sohodolului este disponibila varianta finală pe suport tipărit, 

a informatiilor detaliate aferente MCS 4.2. 

Presedinte 

Bogdan Lizia 
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