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ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE  
 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea Apelului de selecție nr. 3 pentru Măsura  
M8/2A Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora  

până la data de 30 octombrie 2020 
 
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 70.000 €  
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:15.000€ 

 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M8/2A sunt: 
 fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică ( 

cu dimensiune economică între 4.000-7.999 SO), cu respectarea următoarelor condiții: 

- solicitantul trebuie să fie organizat ca: PFA, ÎI, ÎF, SRL. 

- exploatația trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea 

sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul masurii M8/2A, în Registrul Unic de 

Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol. 

-să îndeplinească condițiile de eligibiliate prevăzute în GS afernet măsurii M8/2A. 

Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M8/2A în cadrul Apelului de selecție nr. 3  este 30.10.2020, ora 14:00. 
 
Proiectele se vor depune la sediul GAL Ceahlău, situat în situat în comuna Hangu, județul Neamț, în incinta Sediului Primăriei Comunei 
Hangu, etajul 2. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M8/2A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Ceahlău  și în 
documentele anexate, postate pe site-ul www.gal-ceahlau.ro la secțiunea Strategia de Dezvoltare Locală→Măsuri→ M8/2A. 
Gal Ceahlău pune la disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M8/2A, lansate în 
cadrul acestui apel de selecție. 
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