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PE MASURA M2/SA INVESTIT!I PENTRU DEZVOLTAREA SECTORUTUI NON-AGRICOL 
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Masura lansata: Asociatia GAL TELEORMAN REGIuNEA VLASCA anunta lansarea, in perioada ,r.or.rh
22.O3.20L9, a apelului de selectie nr. 1,/20L9 pe Mosuro M2/6A tnvestitii pentru dezvoltoreo sectorului\
non-ogricol.

Beneficiarii eligibili ai Masurii M2/6A lnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol cuprind:o Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul
rural;

o Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica
activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia
persoanelor fizice neautorizate.

Fondurile disponibile pentru masura tansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata
pentru un proiect sunt prezentate in continuare.

Masura M2l6A lnvestitii pentru dezvottarea sectorutui non-agricol: Fondul disponibil pentru masura
lansata este de 2OL.41.8,00* euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 50.000,00 euro.

*Fondul totol alocot masurii, conform plonului de finantore din strategio GAL, este de 244.03L,00 euro,
din core 201.418,00 euro sunt alocoti mosurii in codrul sesiunii curente (opel de selectie nr. 1/20L9).

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: proiectele se vor depune pana la
data limita 22.03.2019, la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA din localitatea Talpa, Str. 22
decembrie 1989, nr. L, judetul Teleorman, in intervalul orar 8.00 - 1G.00, in fiecare zi lucratoare.

lnformatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului
elaborat de GAL pentru masura M2/6A tnvestitii pentru dezvoltoreo sectorului non-ogricol disponibil pe
pagina web a GAL, www.gqlreglgngav_la_sjq,..!:g .

Datele de contact unde soticitantii pot obtine informatii suptimentare sunt urmatoarete: telefon
0786.885.563 (Simion Oana Marina Manager), e-mail: galtr.vlasca@mail.com, pagina web
w!"vw-,gglre--giungavlas.qp,[-9. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la
sediul GAL TELEORMAN REGTUNEA VLASCA pe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate consiliu! Director al Asociatiei GAL TELEoRMAN
REGIUNEA vLAscA, conform Deciziei consiliului Director nr. 1o/o1.o2.2oLg.

Proiectfinontotcu t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurato (pNDR). progromul Notionol de Dezvoltare Rurolo este
implementot de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurale, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurole. pNDR este finontat de t)niuneo

Europeano si Guvernul Romoniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltore Ruralo.


