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Anunf lansarea apel de selectie Masura 2/2B 
Reinnoirea generatiei settlor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Numarul de referinfa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura 2/2B - Apelul 01
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anun|S deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 2/2B 
Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri” in cadrul Strategies de Dezvoltare 
Locala GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 29 Martie - 29 Aprilie 2022 de luni paua vineri, in intervalul 
orar 09.00-12.00.

La mtocmirea anuntului pentru deschiderea anelului de selectie au fast respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.
1. Data lansarii Apelului de Selecfie: 29.03.2022
2. Masura lansata prin apelul de selecfie: Sesiunea 2022 Masura 2/2B - Apelul 01
3. Categoriile de beneficiari eligibili:

> Tinerii fermieri in conformitate cu definifia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatafiei 
agricole;

> Persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleazS impreuna cu alti tineri fermieri 
?i care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii ?i riscuri financiare in 
cadrul exploatafiei respective;

4. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 29.03.2022 - 29.04.2022. Termenul limita de depunere pentru 
sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este 29.04.2022, ora 12:00.
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5. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru MSsura 2/2B din teritoriul GAL “Colinele 
Tutovei” se va face la sediul din localitatea Sauce?ti, Comuna Sauce§ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judejul Bacau, in intervalul orar 09:00- 
12:00.

6. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 120.000 euro:
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M2/2B care poate fi acordatS pentru finantarea unui project in cadrul Sesiunii 2022 Masura 

2/2B - Apelul 01 este de 40.000 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100%
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M2/2B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2022 Masura 

2/2B - Apelul 01 este de 40.000 euro
7. Informafiile detaliate privind accesarea §i derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru masura

2/2B, sunt disponibile la sediul asociafiei din loclitatea Sauce^ti, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacau $i pe site-ul 
www.tialcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 2/2B

8. Date de contact §i informafii: Sat Sauce^ti, Comuna Sauce§ti, strada Orhideelor Nr.l, Judepil Bacau.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro , telefon: 0745345518 si 0740836126

Depunerea dosarului cererii tran§ei a doua de plata se va realiza astfel incat sa nu se depageasca termen ul de 30 septembrie 2025, iar 
verificarea finala si ultima plata nu vor depa;i data de 31 decembrie 2025

Pentru proiectele aferente acestei masuri, contractarea se va efectua pana la data de 31.12.2023.

Cu stima,
Reprezentant legal GAL, 
Solomon Bogdan Ovidiu
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