
 

APEL DE SELECŢIE  

Măsura M9/M16/Subm.16.4.2/3A 

” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de 

piețe locale” 

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M19.2 (M9/M16/Subm.16.4.2/3A)  - 01/19-22.05.2019 

Data lansării apelului de selecţie: 22 aprilie 2019 

Beneficiari eligibili: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită care face parte din teritoriul GAL 

și reprezintă un grup de inițiativă  constituit într-un parteneriat.  

 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE formate din minim 

două entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

 • Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

• Organizații neguvernamentale;  

• Consilii locale;  

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică;  

• Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor 

proiectului. 

 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 108.073 Euro . 

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 108.073 Euro pentru un proiect.  

Intensitatea sprijinului:  

•      pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

•      pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%; 

•      pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

•     până la 50% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanță și 

proiectare (10%) vor fi costuri de funcționare a rețelei 

    Acolo unde investitiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va 

acoperi doar costurile de funcționare. 

     În cazul în care investiția intră sub incidenta altui articol din regulament, se aplică rata 

maximă relevantă a sprijinului. 

 

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:  Proiectele se 

vor depune până la data de 22 MAI 2019 la sediul Asociaţiei GAL-RTF din localiatea 

ȘINCA NOUĂ NR.358 (în incinta primăriei – la etaj), de luni până vineri, în intervalul orar 

10.00 – 14.00.  

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galrtf.ro, la secțiunea Măsuri- Măsura M9 / 3A 

(M9/M16/Subm.16.4.2/3A)   



 

Date de contact:  

Asociaţia  GAL – RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI loc.ȘINCA NOUĂ NR.358 (în 

incinta PRIMĂRIEI), jud.Braşov, tel.: 0268 228783 sau  email: office@galrtf.ro.  

 La sediul GAL-RTF din localiatea ȘINCA NOUĂ NR.358, este disponibilă versiunea pe 

suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii M9/M16/Subm.16.4.2/3A . 


