
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂSĂUDULUI 

M2/6A Măsură dedicată susținerii micilor întreprinz ători în domeniul neagricol-2017 

Apel de selecție pentru media 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii 
de depunere a proiectelor pentru măsura M2/6A Măsură dedicată susținerii micilor 
întreprinzători în domeniul neagricol – Apel de selecție 5/2017 

1. Data lansării apelului de selecție: 31.07.2017 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 30.08.2017 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Feldru nr.186 sediu primărie la 
Etaj în intervalul 08 – 16.00 
 
3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili: 
M2/6A Măsură dedicată susținerii micilor întreprinz ători în domeniul neagricol face 
parte din Strategia de Dezvoltare a GAL Țara Năsăudului 2014 – 2020. 

Beneficiarii eligibili  pentru sprijinul acordat prin Măsura 2/6A, sunt: 
- Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, existente şi nou-înfiinţate (start-ups), din 
teritoriul GAL Țara Năsăudului; se includ aici: Medicul veterinar cu drept de liberă practică, 
care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în 
conformitate cu Legea 160/1998, pentru organizarea şi exercitarea  profesiunii de medic 
veterinar şi Medicul uman cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţioneză în 
cadrul unui cabinet medical individual, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 
nr.124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.  
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona 
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi 
mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.  
 
4. Fondul disponibil alocat în acea sesiune: 498.998,43 euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  
Acțiuni prioritare Valoarea 

totală pe 
acțiune 
prioritară       

– euro - 

Valoarea minimă și 
maximă pe proiect 

- euro - 

a. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti;  80.000 5.000 – 80.000 

b. Investiţii pentru activităţi turistice şi agroturistice: 
cabane, sate de vacanţă, agropensiuni, amenajare de camere 
de primire turistică în gospodăriile rurale; 

  
  

280.000 

  
  
 5.000 – 70.000 

 c. Investiţii pentru servicii: 
 - sanitar – veterinare 
 – medicale 
 - transporturi specializate de mărfuri 

 

 

88.998,43 

  

  
  
 5.000 – 35.000 

 - topografie, arhitectură  5.000 – 18.998,43 
 (valori specifice 

pentru acțiunile de 
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topografie și 
arhitectură) 

 d. Investiţii pentru fabricarea produselor neagricole.  50.000 5.000 – 50.000 

 Total fonduri disponibile măsură  498.998,43  

 
Intensitatea sprijinului este de 90% investiții generatoare de venit. 
 
5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL Țara Năsăudului pentru măsura M2/6A postat pe pagina de 
internet a GAL Țara Năsăudului www.taranasaudului.ro  
Informații pot fi obținute și de la sediul GAL Țara Năsăudului în versiunea pe suport tipărit a 
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
 
6. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: 
E-mail: taranasaudului@yahoo.com  
Tel/fax 0263374901 
Feldru nr.186, etaj sediu primăria Feldru, județ Bistrița - Năsăud 
 
 


