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ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE ȘI DEPUNERE A PROIECTELOR 

 

MĂSURA M04 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor” 

CODUL MĂSURII : M04/2B 

 Varianta simplificată 

 Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, cu sediul în comuna Moțca, 

județul Iași, anunță lansarea in perioada 04.06.2018 – 13.07.2018 a sesiunii de depunere a 

Cererilor de finanțare pentru măsura M04 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în 

teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a 

teritoriului GAL Codrii Pașcanilor. 

 Data lansării apelului de selecție: 04.06.2018 

 Măsura lansată prin apelul de selecție: M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

Fondurile disponibile pentru măsura M04 sunt in valoare de 50.000 euro. 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect pentru 

masura M04 este de 50.000 euro.  

 Beneficiari eligibili pentru măsura M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”sunt: 

 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, așa cum este definit în 

art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

*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; 
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Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 

Proiectele se depun până la data de 13.07.2018 ora 12:00 la sediul GAL Codrii Pașcanilor, din 

comuna Moțca, județul Iași. 

Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii M04 sunt cuprinse în 

Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”postat pe pagina de internet a Asociației: 

http://www.galcodriipascanilor.ro. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel: 

0786701498 / 0760259220, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com 

Informatiile detaliate aferente măsurii M04 sunt disponibile in format electronic 

si/sau pe suport de hârtie la sediul Asociatiei GAL. 
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