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APEL DE SELECTIE NR.2/2021 

M2 /2B - FACILITAREA REÎNTINERIRII GENERAȚIILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE PRIORITARE DIN 

TERITORIUL GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI” 

- VERSIUNE SIMPLIFICATA- 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Plaiurile Ramidavei” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte 

pentru masura M2 /2B - FACILITAREA REÎNTINERIRII GENERAȚIILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE 

PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI”. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune începând cu data de 10 iunie 2021, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 10 iulie 2021, ora 16.00. 

Tipurile de beneficiari eligibili 

 Tânărul fermier aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013;  

 Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este definit în art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte 

deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine 

cel puţin 50%+1 din acţiuni. 

Fondul disponibil pentru măsură 

Fondul disponibil alocat: 75.000,00 Euro 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de 25.000 de euro. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din 

cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 

condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de 

finanțare. 

Locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiurile Ramidavei”, din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu 

Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova, în intervalul orar 08.00 - 16.00. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL pentru măsura M2 /2B - FACILITAREA REÎNTINERIRII GENERAȚIILOR DIN SECTOARELE 

AGRICOLE PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI”, acest document fiind disponibil pe 

pagina web a GAL  http://gal-plaiurile-ramidavei.ro. 
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Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.00-16.00, la sediul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul 

Prahova sau prin telefon 0724 547 533 sau e-mail: info@gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

IMPORTANT! Durata de execuţie a contractului nu poate depași 31.12.2023 iar termenul de depunere al 

ultimei cereri de plata nu poate depasi data de 30.09.2023. 

 La sediul GAL „Plaiurile Ramidavei” este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurii lansate. 
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