
 

ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI 
Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 / Mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea 

CIF 36513961/12.09.2016, Autorizatia de functionare nr.153/21.09.2016 emisa de MADR 
Contract de finantare subsecvent nr.1 - C19401153011623818298 / 25.11.2016 
e-mail: office@galoameniideltei.ro  website: www.galoameniideltei.ro 

telefon fix: 0371.007.414  mobil.: 0722.568.456 

 

 
APEL DE SELECTIE  

in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
Masura LEADER , Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor  

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - GAL Oamenii Deltei 
 

versiune simplificata 
 

Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2019 – M2/3A 
Masura lansata: M2/3A “Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate” 
 
Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului „Acordarea finantarii 
nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de 
selectie pentru M2/3A “Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate”. 
 
Beneficiari:  
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: 

 Tinerii / Micii fermieri care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul  GAL şi au 

documentaţia transmisă la CE în vederea înregistrării într-o schemă de calitate a UE sau cei 

care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate naţională (produse 

agricole conform schemelor naţionale de calitate – produse alimentare  tradiţionale, incusiv 

băuturi spirtoase cu indicaţie geografică )  

 Grupuri de initiativa constituite juridic care aderă la o schemă de calitate şi sunt supuse unui 

control de evaluare a conformităţii  pentru schema de calitate eligibilă, ale caroror produse 

fac obiectul unei documentaţii transmise la CE  în vederea înregistrării (produse care au 

protecţie naţională) sau cei care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de 

calitate naţională. Producătorii incluşi în schema „Calitatea producţiei ecologice" sunt 

eligibili pentru sprijin în cadrul acestei sub-măsuri de asemenea, şi în perioada de conversie 

dacă aceştia nu solicită aceleaşi costuri în cadrul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr 

1305/2013 / UE, "Agricultura ecologică". Perioada de conversie este luată în considerare în 

perioada totală de trei ani de la data includerii în schema de calitate.  

 
Data lansării apelului de selecție: 05.07.2019 
Data limită de depunere a proiectelor: 06.08.2019 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul 
administrativ al Asociatiei GAL OAMENII DELTEI: Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. 
Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00. 
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Alocare totala pe sesiune: 36.000 euro 
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: sub forma de 
prima anuala/suma forfetara de 3000 euro/an/exploatatie/ schemă de calitate individuală/ exploataţie 
agricolă (mai exact 9000 euro pe o perioada de 3 ani de zile) 
 
 Sprijinul public se acordă sub forma unei plăţi-stimulent anuale, pe o perioadă de maxim 3 ani 

consecutivi  de la aderarea la o schemă de calitate(certificarea nefiind întreruptă), ca 
rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri 

 
 
Valoarea maximă eligibilă: 3000 euro/proiect/anual, maxim 3 ani consecutivi de la aderarea la 
schema de calitate 
 
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si 
documentele anexa aferente Masurii M2/3A “Sprijin pentru participarea pentru prima data la 
schemele de calitate” elaborat de GAL OAMENII DELTEI, care poate fi consultat si descarcat la adresa: 
http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/. 
 
 
DATE DE CONTACT - GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obţine informaţii suplimentare sunt: 
Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 
Sediu administrativ: Mun. Tulcea,  str. Toamnei nr. 1,  cam. 102-103, jud. Tulcea 
Telefon fix: 0371.007.414    
Telefon mobil: 0722.568.455 / 0722.568.456 
E-mail: office@galoameniideltei.ro 
Website: www.galoameniideltei.ro 
 
 
Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul administrativ al GAL 
OAMENII DELTEI, pe suport tiparit.  
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