
NEWSLETTER 

CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA  ACCESĂRII FONDURILOR

NERAMBURSABILE PRIN MĂSURA M4 - “STIMULAREA COOPERĂRII

ȘI ÎNFIINȚĂRII FORMELOR ASOCIATIVE”

La finalul lunii Martie 2019, Grupul de Acțiune Locală Moldo-Prut va deschide o
nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru măsura M4. Solicitanții care
doresc să realizeze o formă asociativă pot primi sprijin financiar nerambursabil
prin depunerea proiectelor ce includ doar costuri de cooperare, fie prin
depunerea de proiecte ce cuprind și investiții.

În cadrul măsurii M4 – “Stimularea cooperării și înființării formelor asociative”
din SDL sunt sprijinite parteneriatele constituite din cooperarea între diferiți
actori din sectorul agricol și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie
la realizarea obiecitvelor și a politicilor de dezvoltare rurală, constituite în baza
unui acord de cooperare, oferindu-se un ajutor public nerambursabil de 5.000
de euro pentru proiectele ce includ doar costuri de cooperare și de
maxim 64.365,00 euro pentru proiectele ce cuprind și investiții. Suma totală
disponibilă pe măsură este de 74.365 euro.

 
     Acţiunile de cooperare vor atinge urmatoarele categorii de acţiuni: 
- dezvoltare de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricole
şi alimentare; 
- cooperare pe orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare
(lanţuri scurte) şi pieţe locale; 
- cooperare între actorii locali pentru încurajarea diversificării activităţii agricole
in direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea socială, agricultură sprijinită
de comunitate si educaţie cu privire la mediu si alimentaţie. 
 
     Condiții de eligibilitate:

Acordul de cooperare va fi valabil o perioada egală cu perioada de
acordare a finanţării (maxim 3 ani).
Pentru proiecte care implementează  acţiuni eligibile de dezvoltare de noi
produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricole și
alimentare, cât și de cooperare intre actorii locali pentru încurajarea
diversificării activităţii agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea,
integrarea socială, agricultură sprijinită de comunitate si educaţie cu
privire la mediu si alimentaţie, lanţuri scurte de aprovizionare, solicitantul
va depune un plan/studiu, privitor la conceptul de proiect.
Pentru proiecte legate de pieţe locale, solicitantul va prezenta un plan de
marketing adaptat la piaţa locală.
Partenerii care sunt fermieri îşi desfășoară activităţile agricole intr-una din
unitătile administrativ – teritoriale din GAL, iar în cazul fermelor pomicole,
acestea trebuie să fie prezente în anexa STP a Ghidului Solicitantului
pentru măsura M4.
Partenerii care sunt grupuri de producători sau cooperative îşi
desfașoară activitatea in teritoriul GAL, iar cele din domeniul pomiculturii
îşi desfaşoară activitatea in UAT-uri din anexa STP la Ghidul Solicitantului
pentru masura M4.

     Mai multe informații cu privire la condițiile de depunere a proiectelor pe
măsura M4, le găsiți pe site-ul GAL Moldo-Prut, în secțiunea Finanțe. 

Informații suplimentare despre accesarea fondurilor nerambursabile  prin
mărura M4 vă pot fi oferite de catre personalul GAL: 

- direct  la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo - Prut zilnic în
intervalul orar 07:00 – 15:00, de luni până vineri; 

- la tel: 0335.420.137; 
- adresa de email: gal_moldoprut@yahoo.com; 

- pagina de web a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo Prut
www.galmoldoprut.ro.

Read More

http://www.galmoldoprut.ro/
https://ro-ro.facebook.com/people/Gal-Moldo-Prut/100008860473721
http://www.galmoldoprut.ro/v2/
http://www.galmoldoprut.ro/v2/index.php/finantare/2-uncategorised/40-sesiunea-3-2018-m4

