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Anunf lansarea apel de selectie Masura 4/3A
Acces la implementarea schemelor de calitate nafionale §i europene pentru produse agroalimentare locale

Numarul de referinfa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura 4/3A - Apelul 01
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 4/3A 
Acces la implementarea schemelor de calitate nafionale si europene pentru produse agroalimentare locale” in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 29 Martie - 20 Mai de luni pana vineri, in intervalul 
orar 08.00-12.00.

La intocmirea anuntului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.

1. Datalansarii Apelului de Selecfie: 29.03.2022
2. Masura lansati prin apelul de selecfie: Sesiunea 2 Masura 4/3A- Apelul 01
3. Categoriile de beneficiari eligibili:

Pentru Componenta A - Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate:
❖ Fermieri (cu excepfia persoanelor fizice neautorizate) $i grupurile de fermieri legal constituite, care i§i desfa§oara activitatea agricola 

pe teritoriul GAL §i participa pentru prima data la o schema de calitate a UE sau intr-o schema de calitate nafionala.
Persoana fizica autorizata (infiinfata in baza OUG nr.44/ 2008, cu modificarile §i completarile ulterioare);

L Intreprindere individuals (infiinfata in baza OUG nr.44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare); 
intreprindere familial^ (infiinfata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile §i completarile ulterioare);

4 Societate in nume colectiv - SNC (infiinfata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare); 
Societate in comandita simpla - SCS (infiinfata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare);
Societate pe acfiuni - SA (infiinfata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare);
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A Societate in comandita pe acpuni - SCA (infiinjata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare);

4 Societate cu raspundere limitata - SRL (infiinjata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare);

X Societate comerciala cu capital privat (infiin|ata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile §i completarile ulterioare);
A- Societate agricola (infiin(ata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile §i completfirile ulterioare);
4 Societate cooperative agricola (infiin(ata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile ?i completarile ulterioare, iar investifiile 

realizate sa deserveasca interesele propriilor membri);
4 Cooperative agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile $i completerile ulterioare, iar investipile realizate sa 

deserveasce interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri activi;
4 Grup de producetori (Ordonanja Guvemului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea §i functionarea grupurilor §i organizatiilor de 

producetori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completerile si modificerile ulterioare) care deserveste interesele 
membrilor care au calitatea de fermieri activi.

Pentru Components B - Sprijin pentru activitatile de informare si de promovare desfa§urate de grupurile de producatori in 
cadrul piefei interne:

❖ Grupuri de producatori (grupuri de producatori, organ iza(ii de producetori, organizapi interprofesionale sau grupuri/asocieri de 
entitap cu alte forme juridica)

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 22.717,50 euro, din care:
❖ pentru Components A - Sprijin pentru participarea pentru prims data la schemele de calitate 19.210,50 euro

a. Suma maxime nerambursabila alocat pe M4/3A pentru Components A care poate fi acordata pentru finantarea unui 
proicct in cadrul Sesiunii 2022 Masura 4/3A - Apelul 01 este de 4.500 Euro

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile
c. Sprijinul public este de max. 1.500 de euro/exploats|ie/an si se acorda ca rambursare a costurilor eligibile 

suportate si platite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri
❖ pentru Componenta B - Sprijin pentru activitatile de informare si de promovare desfa^urate de grupurile de producatori in 

cadrul pietei interne 3.507 euro
d. Suma maxima nerambursabila alocat pe M4/3A pentru Componenta B care poate fi acordata pentru finanjarea unui 

proiect in cadrul Sesiunii 2022 Masura 4/3 A - Apelul 01 este de 3.507 Euro
e. Intensitatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile
f. sprijinului financiar pe proiect pentru activitati de informare/promovare este de minim 500 euro §i max. 3.507 de euro

5. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 129.03.2022- 20.05.2022 Termenul limita de depunere pentru 
sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este 20.05.2022, ora 12:00.



6. Informafiile detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru 
masura 4/3A, sunt disponibile la sediul asociafiei din localitatea Sauce$ti, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacau si pe site-ul 
w5vw.aalcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 4/3A

7. Date de contact $i informafii: Sat S£uce$ti, Comuna Sauce§ti, strada Orhideelor Nr.l, Jude|ul Bacau, Site: wivw.galcolineletutovei.ro, 
email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0740836126

8. La sediul GAL din Sat Sauce$ti, Comuna Sauce§ti, strada Orhideelor Nr.l, Jude{ul Bacau se regasesc tiparite informafiile detaliate 
aferente masurilor lansate

Durata de implementare a contractului de finanfarc este de pana la data de 31.12.2025, iar ultima cerere de plata a 
beneficiarilor trebuie depusa cel tarziu la data de 30.09.2025, conform GHidului GAL implementare SDL v.ll.

Pentru proiectele aferente masurilor cu sprijin forfetar, contractarea proiectelor se va efectua pana la data de 31.12.2023.

Reprezentant legal GAL, 
Solomon Bogdan Ovidiu
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