
 

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  

Asociația GAL STEJARUL 

CIF 33394599, comuna Sinești, județul Iași, Tel: 0784252376,  e-mail: gal.stejarul@yahoo.com 

Asociația GAL Stejarul, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea 

apelurilor de selecție în perioada 01 iulie – 10 iulie 2019 în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile:   

Măsura 
lansată 

Domeniul de intervenție 
Suma maximă 

nerambursabilă
/ proiect (euro)  

Fondurile 
disponibile / 

sesiune (euro) 

Alocare totală 
prevăzută în 

strategie 
(euro) 

Beneficiari eligibili 

M2.1 
Modernizare 

ferme de semi-
subzistență 

2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în special 
în vederea creșterii participării pe 
piață și a orientării spre piață, precum 
și a diversificării activităților agricole  

15.000 15.000 60.000 
 Entități private (fermieri cu exploatații agricole care intră 

în categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate). 

M3.2 
Dezvoltarea 

de 
întreprinderi 

mici 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și  
crearea de locuri de muncă 

49.765 49.765 49.765 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici 
existente și nou-înființate (start-ups) din spațiul rural; 

 Fermieri sau membri unor gospodarii agricole (autorizati 
cu statut minim de PFA) care își diversifică activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole 
în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, 
încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu 
excepția persoanelor fizice neautorizate. 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Lansarea măsurilor de finanțare M2.1 și M3.2 din cadrul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Stejarul 2014-2020 



 

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  

Asociația GAL STEJARUL 

CIF 33394599, comuna Sinești, județul Iași, Tel: 0784252376,  e-mail: gal.stejarul@yahoo.com 

 

Data lansării apelului de selecție: 01.07.2019                

Data limită de primire a proiectelor: 10.07.2019, ora 14:00 

 Proiectele se depun la sediul GAL Stejarul din incinta Primăriei Sinești, sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la 

sediul GAL și disponibile pe site-ul www.galstejarul.ro. 

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0736688852, e-mail: gal.stejarul@yahoo.com, adresa: sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași. 


