
MlNISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

D1RECTIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA
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F2 - Formulary de verificare a apeluluj de selectie

Nr. inregistrare : 9261 din 19.10.2022

Denumire GAL: Asociafia GAL „Ulmus Montana”

Jude|: Bacau

Masura: 2/2B - Instalarea tinerilor fermieri Tn zona G.A.L.ULMUS MONTANA

Nr. Apel de Selectie: 01, sesiune 2022

Alocarea totala a masurii - fonduri EURI: 120.000,00 euro - fonduri EURI

Alocarea sesiunii - fonduri EURI: 120.000,00 euro - fonduri EURI

Criteriu de verificare DA NU OBSERVATII>

1. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL

Se verified daca documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, 
anexe, formulare) aferente masurilor ce vor fi lansate sunt aprobate 
de Adunarea Generala a GAL/Consiliul Director al GAL 
(AGA/CD)/Reprezentant legal, in conformitate cu prevederile 
statutare si procedurile interne ale GAL.

Aprobarea AGA/CD se poate realiza si prin procedura scrisa ori prin 
teleconferinta/videoconferinta sau combinarea metodelor de 
intrunire a organelor de conducere, conform mentiunilor din Ghidul 
Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL.

V

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu 
prevederile din fisa masurii din SDL

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile din fisa 
masurii in special in ceea ce priveste tipul de beneficiari, conditii de 
eligibilitate, criterii de selectie, actiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respecta prevederile specifice tipurilor 
de opera^iuni finantate prin masura

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile specifice 
din Ghidul de implementare a sub-mdsurii 19.2 "Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala".

DlRECTIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR
Bulevardul Carol I nr. 2 - 4, sector 3, Bucure^ti, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
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CJ\APEL DE SELECTIE VERSIUNE DETALIATA /o. lo.2^
PE MASURA M2/2B - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI DIN ZONA G.A.L. ULMUS

MONTANA - FONDURI EURI

Masuri lansate
Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2022 pentru
Masura M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L ULMUS MONTANA in perioada 
04.11.2022-05.12.2022.

Important! Sprijinul acordat pe Masura M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS 
MONTANA - apel de selectie nr. 1/2022 este finantat din fonduri EURI (Instrumental de Redresare al 
Uniunii Europene) si va fi utilizat pentru operatiuni care raspund obiectivelor EURI si nevoilor locale, 
cu scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-19. In acest sens, solicitantul va descrie 
in cadrul proiectului modalitatea prin care proiectul contribuie la contracararea efectelor crizei 
provocate de COVID-19.

Fondurile EURI au rolul de a sprijini redresarea in urma crizei provocate de COVID-19, in conformitate 
cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020.

Important! Pentru proiectele depuse in cadrului apelului de selectie nr.1/2022 lansat pe masura 
M2/2B, se vor respecta urmatoarele prevederi procedurale: „Atentie! Nu exista mentiuni privind 
obligativitatea GAL de a lansa si selecta proiecte pana la finalul anului 2020, atat timp cat proiectele 
depuse si selectate se vor implements pana la finalul anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea 
ultimei cereri de Plata. In acest sens in documentele de accesare, GAL are obligatia de a informa 
potentialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) la 
data de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata - anexa la Contractu! de finantare, privind 
depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului)."

Data limita de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la data limita 05.12.2022, ora 12.00.

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

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala 
este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de 

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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V* L 7 Data *ansar" aPe*u'u' de selectie: 04.11.2022

APEL DE SELECTft-VERSIUNE SIMPLIFICATA /^./o -4^/1
PE MASURA M2/2B - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI DIN ZONA G.A.L. ULMUS —

MONTANA - FONDURI EURI

Masura lansata: Asociatia G.A.L ULMUS MONTANA anunta lansarea apelului de selectie nr. 1/2022 pe 
Masura M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA in perioada 
04.11.2022-05.12.2022

Beneficiarii eligibili ai Masurii M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA 
cuprind:
- Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 
instaleaza 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 detine 
competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste 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)

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata 
pentru un proiect sunt prezentate in continuare:
- Fondul disponibil alocat in cadrul apelului de selectie nr. 1/2022 pe Masura M2/2B - Instalarea tinerilor 
fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA este 120.000,00 euro iar suma maxima nerambursabila/ 
proiect este urmatoarea:
• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

Important! Sprijinul acordat pe Masura M2/2B - Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS 
MONTANA - apel de selectie nr. 1/2022 este finantat din fonduri EURI (Instrumentul de Redresare al 
Uniunii Europene) si va fi utilizat pentru operatiuni care raspund obiectivelor EURI si nevoilor locale, cu 
scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-19. In acest sens, solicitantul va descrie in 
cadrul proiectului modalitatea prin care proiectul contribuie la contracararea efectelor crizei provocate 
de COVID-19.

Fondurile EURI au rolul de a sprijini redresarea in urma crizei provocate de COVID-19, in conformitate cu 
prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020.

Important! Pentru proiectele depuse in cadrului apelului de selectie nr.1/2022 lansat pe masura M2/2B, 
se vor respecta urmatoarele prevederi procedurale: „Atentie! Nu exista mentiuni privind obligativitatea 
GAL de a lansa si selecta proiecte pana la finalul anului 2020, atat timp cat proiectele depuse si selectate 
se vor implementa pana la finalul anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de Plata. 
In acest sens in documentele de accesare, GAL are obligatia de a informa potentialii beneficiari asupra 
termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) la data de 31.12.2025 (cu 
respectarea instructiunilor de plata - anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri 
de plata aferenta proiectului)."

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agenda pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea 

Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la 
sediul GAL ULMUS MONTANA din localitatea Buhusi,
Cultura etaj 1, judetul Bacau, in fiecare zi lucratoa^/iip/infe 
lucratoare.

e Balcescu nr. 1, in incinta Casei de
I orar 8.00 - 12.00, in flecare zi

^unt cuprinse in ghidul solicitantuluiInformatii detaliate privind accesarea si derularea m^rii^
cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura - Instalarea tinerilor fermieri din zona
G.A.L. ULMUS MONTANA, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.Ralulmusmontana.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 
0744.543.733 Nadia Isaila - Manager, e-mail: Ralulmusmontanaffigmail.com, pagina web 
www.Ralulmusmontana.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt 
disponibile la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tiparit.

Proiect finantat cufonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agenda pentru Finantarea Invesddilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea 

Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

http://www.Ralulmusmontana.ro
Ralulmusmontanaffigmail.com
http://www.Ralulmusmontana.ro
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Calendarul estimativ al lansaril masurilor prevazute in SDL pentru anul 2022 - fonduri EURI

Denumire 
GAL

Judeful Mdsura

IANUARIE FEBRUARY MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRfE DECEMBRIE
Total Suma 
Lansata pe 

Mdsuri 
(2017..2022)

Procent 
din 

Alocarea 
FinanciarS 

a SDL

Nr. 
proiecte 
selectate 
la nlvelul 

GAL

Vaioarea protecteior 
selectate la GAL

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansatd 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Asociatia 
G.A.L 

ULMUS 
MONTANA

Bac3u
M2/2B 120,000.00 120,000.00

■ ®o.oo%
0 0.00

M6/6B 20,684.10 20,684.10 0 0.00

Precizari:
- Toate valorile sunt in euro.

Protect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de llniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.


