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APEL DE SELECȚIE VERSIUNE DETALIATA

Asociația G.A.L. ULMUS MONTANA anunța lansarea Apelului de selecție de proiecte Nr. 1/2020 pentru 
Măsură M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA in perioada 
16.06.2020-16.07.2020.

Data limita de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la data limita 16.07.2020, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL ULMUS MONTANA din localitatea Buhusi, strada Nicolae Balcescu 
nr. 1, in incinta Casei de Cultura etaj 1, județul Bacau, in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 8.00 - 
12.00, in fiecare zi lucratoare.

Fondul disponibil alocat in sesiune: 40.000,00 euro
Fondul disponibil alocat in sesiunea curenta este 40.000,00 euro iar suma maxima nerambursabila/ 
proiect este de 40.000 de euro si se aplica pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

Pentru apelul de selecție nr. 1/2020 pe măsură M2/2B, Consiliul Directorat Asociației G.A.L. Ulmus 
Montana a stabilit următoarele, in conformitate cu Decizia Nr. 312/27.05.2020:

- Apelul de selecție Nr.1/2020 este deschis pentru solicitantii ale căror exploatatii agricole au 
o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

- Apelul de selecție nr.1/2020 NU este deschis pentru solicitantii ale căror exploatatii agricole 
au o dimensiune economica cuprinsa intre 30.000 € SO si 50.000 € SO.

Precizare: Fondul disponibil in sesiunea curenta si suma maxima nerambursabila/proiect au fost 
aprobate de cate Consiliul Director al Asociației G.A.L. ULMUS MONTANA, conform Deciziei Consiliului 
Director nr. 312/27.05.2020.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie sa-l folosesca solicitantii (versiune editabila)
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitantii se regăsește publicat in 
format editabil pe site-ul GAL ULMUS MONTANA, www.galulmusmontana.ro.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDRj. Programul National de Dezvoltare Rurala 
este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordlneo Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de 

Uniunea Europeano si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

http://www.galulmusmontana.ro
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I APEL DE SELECȚIE VERSIUNE SIMPLIFIC^^

^„-Masuri lansate: Asociația G.A.L. Ulmus Montana anunța lansarea ApeluWde selecțierde proiecte Nr. 
1/2020 pentru Măsură M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona țatA.L.'fyWlJSff^ONTANA in 
perioada 16.06.2020-16.07.2020. %, .

Beneficiarii eligibili: Tanarul fermier in conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, 
care se instalează ca unic sef al exploatatiei agricole. Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar 
fermier" inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani* la momentul depunerii cererii, care deține 
competentele si calificările profesionale adecvate si care se stabilește pentru prima data intr-o exploatatie 
agricola ca sef al respectivei exploatatii.

*40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani)

Fondul disponibil pentru măsură lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru 
un proiect: Fondul disponibil alocat in sesiunea curenta este 40.000,00 euro iar suma maxima 
nerambursabila/ proiect este de 40.000 de euro si se aplica pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 
29.999 SO.

Pentru apelul de selecție nr. 1/2020 pe măsură M2/2B, Consiliul Director al Asociației G.A.L. Ulmus 
Montana a stabilit următoarele, in conformitate cu Decizia Nr. 312/27.05.2020:

- Apelul de selecție Nr.1/2020 este deschis pentru solicitantii ale căror exploatatii agricole au 
o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

- Apelul de selecție nr.1/2020 NU este deschis pentru solicitantii ale căror exploatatii agricole 
au o dimensiune economica cuprinsa intre 30.000 € SO si 50.000 € SO.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana 
la data limita 16.07.2020 la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.l, ors. 
Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.l, jud. Bacau, in intervalul orar 8.00 -12.00, in fiecare zi lucratoare.

Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu 
documentele anexe elaborate de GAL pentru Măsură M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. 
ULMUS MONTANA , acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galulmusmontana.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obține informații suplimentare sunt următoarele: telefon 
0744.543.733 Nadia Isaila - Manager, e-mail: galulmusmontana@gmail.com, pagina web 
www.galulmusmontana.ro De asemenea, informații detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile 
la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tipărit.

Prezentul apel de selecție a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociației G.A.L ULMUS MONTANA, 
conform Deciziilor Consiliului Director 312/27.05,2020.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. PNDR 

este finanțat de Uniunea Europeana si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

http://www.galulmusmontana.ro
mailto:galulmusmontana@gmail.com
http://www.galulmusmontana.ro
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F2 - Formular de verificare a apelului de selecție

Nr. înregistrare : 9166 din 29.05.2020

Denumire GAL: Asociația GAL „Ulmus Montana”

Județ: Bacău

Măsura: 2/2B - Instalarea tinărilor fermieri din zona GAL „Ulmus Montana”

Nr. Apel de Selecție: 01/2020

Alocarea totală a măsurii: 160.000,00 euro - Notă MADR nr.257550 din 23.08.2019

Alocarea sesiunii: 40.000,00 euro

Criteriu de verificare DA NU OBSERVAȚII

1. Documentele de accesare sunt aprobate de 
conducerea GAL

Se verifică dacă documentele de accesare (Ghidurile, 
proceduri, anexe, formulare) aferente măsurilor ce vor fi 
lansate sunt aprobate de Adunarea Generală a 
GAL/Consiliul Director al GAL (AGA/CD)/Reprezentant 
legal, în conformitate cu prevederile statutare și 
procedurile interne ale GAL.

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund 
cu prevederile din fișa măsurii din SDL

Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă 
prevederile din fișa măsurii în special în ceea ce privește 
tipul de beneficiari, condiții de eligibilitate, criterii de 
selecție, acțiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respectă prevederile 
specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin 
măsură

Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă 
prevederile specifice din Ghidul de implementare a sub- 
măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”.

4. Alocarea financiară a sesiunii este în
conformitate cu planul de finanțare aprobat de 
DGDR AM PNDR.

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 - 4, sector 3, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro
www.madr.ro
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