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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_4/2A (varianta simplificată) 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE  

A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE - SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII“ 
 
 Data lansării apelului de selecție: 21 noiembrie 2018 
 
 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 19.2_4/2A -„Îmbunătățirea performanței 
economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții“. 
 
 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 

 Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, inclusiv beneficiari 
direcți/indirecți ai Măsurii 19.2_16 și tineri fermieri ai Măsurii 19.2_6.1. 

 Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele 
membrilor, inclusiv cele constituite prin sprijin financiar în cadrul Măsurii 19.2_16. 

  
 Fondurile disponibile pentru Măsură: 50.513,31 de euro. 

 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  
 Rata sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul fermelor având dimensiunea 
economică până la 500.000 SO și în cazul cooperativelor și grupurilor de producători. 

 30% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul fermelor având dimensiunea 
economică peste 500.000 SO. 
 și nu va depăși:  

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 200.000 euro, 
respectiv maxim 40.000 euro pentru fermele mici. 

 în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 200.000 euro 
pentru sectorul vegetal, respectiv 70.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și 
maximum 200.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 
70.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic. 

 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 
exploatației agricole - maximum 100.000 euro, respectiv 50.000 euro pentru fermele mici.  
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu 
dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 
SO, în cazurile descrise la pct. 3.6 din prezentul Ghid.  
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 Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 21 decembrie 2018, orele 
14.30. Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – Drumul 
Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500. 
 
 Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii curente se oprește la data limită stabilită prin 
prezentul Apel de selecție, 
 sau 
înainte de termenul limită prevăzut în Apelul de selecţie, atunci când valoarea publică 
nerambursabilă a tuturor proiectelor depuse excluzând valoarea publică nerambursabilă a 
proiectelor retrase, ajunge la 120% din nivelul alocării apelului de selecţie, cu excepţia primelor 5 
zile calendaristice de la lansare, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiţionată de 
atingerea plafonului de 120% din nivelul alocării. 
 
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_4/2A -„Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor 
agricole - sprijin pentru investiții“, disponibil în format electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 
 
 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 
Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 
0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 
 
 Disponibilitatea unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii  - 
potențialii beneficiari pot consulta Ghidul Solicitantului, anexele/documentele suport, în format 
tipărit, la sediul Asociației GAL Drumul Carelor. 
 
 NOTA BENE!  
 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de conformitate și 
eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecție 
și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel.                                                                 

 
 Red. C.B. 
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