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APEL LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE 
ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE 

PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER 
Masura M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii 

comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – 
Dunarea Veche 

ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE anunta lansarea in perioada 20.08.2018 – 19.10.2018 a 
sesiunii de depunere a Cererilor de Finantare in cadrul Masurii M2/3A - Stimularea infiintarii si sprijinirea 
asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in 
activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche. 

• Numarul apelului de selectie: 1/2018 – M2/3A 

• Data lansarii apelului de selectie: 20.08.2018 

• Data limita de depunere a proiectelor: 19.10.2018, ora 14.00 

• Tipurile de beneficiari  eligibili:  
✓ Parteneriate/asocieri fara personalitate juridica, constituite in baza unui Acord de parteneriat, care 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate: 
- sunt formate din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau asociatie de 
fermieri care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol in teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche: 
fermieri, microintreprinderi si intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale 
- semnatarii Acordului de parteneriat au sediul in teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche  
si 
- parteneriatul isi asuma angajamentul ca in maxim 6 luni de la semnarea contractului de finantare, 
parteneriatul se va constitui juridic ca forma asociativa (in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, Legii 
nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole sau a altor acte normative care reglementeaza tipuri de forme asociative 
legal constituite in Romania). 

✓ Parteneriate/asocieri cu personalitate juridica, avand sediul in teritoriul Munții Măcinului – Dunărea 
Veche  (constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, Legii nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, 
sau in baza altor acte normative care reglementeaza tipuri de forme asociative legal constituite in Romania) 
care la momentul depunerii cererii de finantare indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate: 

- au printre asociati cel puțin un fermier sau asociatie de fermieri care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol și un partener de tip  fermier, microintreprindere, intreprindere mica, organizatie neguvernamentale sau 
consiliu local, avand sediile in teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche  
si 
- au fost infiintate pentru a deveni Solicitanti in cadrul masurii M2/3A (procesul de asociere a fost demarat in anul 
2018 si parteneriatele constituite juridic nu au desfasurat activitate pana la data depunerii proiectului spre 
finantare)  

• Fondurile alocate sesiunii: 261.635 euro  
Suma maxima nerambursabila: 100.000 euro / proiect 
Tipul sprijinului nerambursabil: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; plăți în avans, cu 
condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din 
valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013 
Intensitatea sprijinului : maxim 100% si se aplica diferentiat pentru actiuni imateriale, pentru actiuni materiale 

• Punctajul minim de selectie: 30 puncte. 

• Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Muntii Macinului – Dunarea Veche din Com. Cerna, str. Scolii, nr. 
2, de luni pana vineri, intre orele 10:00- 14:00.  

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea proiectelor in cadrul Masurii M2/3A sunt cuprinse in Ghidul 
Solicitantului si anexele acestuia, publicat pe pagina de internet a G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche  
www.galmuntiimacinului.ro. 
Informații suplimentare pot fi obținute și de la sediul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche din com. Cerna, str. 
Scolii, nr. 2, unde se afla versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente apelului de selectie a 
Masurii M2/3A . 
Datele de contact ale Asociatiei GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche sunt: 
Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr.2, judetul Tulcea 
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro 
Tel./Fax: 0374.088.605; Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827, 0742.246.826  

http://www.galmuntiimacinului.ro/

