Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor






M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr.
1305/2013);
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr.
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în
conformitate cu anexa II a R 1305);
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;

Pragul minim admis la finanțare:
Pentru măsura M2/2A pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Data limită de primire a proiectelor: 6 iunie 2019, ora 1830
La sfâșitul perioadei se va publica pe site-ul www.galmunteleses.ro un anunț privind stadiul
de depunere a proiectelor.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele de depun la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din sat Spinuș, Comuna
Spinuș, nr. 301, Județul Bihor, în zilele de miercuri si joi (intervalul orar 1700-1830), precum și
în ultima zi de depunere în acelasi interval orar 17 00-1830.
Pentru mai multe informații vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului de
selecție, disponibilă în format electronic și tipărit la sediul GAL sau pe site-ul asociației
www.galmunteleses.ro.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru
Măsura M2/2A și anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.galmunteleses.ro.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR
Reprezentat prin SILAGHI Gheorghina, Președinte GAL
Sat Spinuș, Comuna Spinuș, nr.301, Județul Bihor
Telefon: 0740.207.498; e-mail: galmunteleses@yahoo.com

