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Anexa 1la Decizia CD nr. 70/14.08.2018 
 
Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2  ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei 
de dezvoltare locală,, /Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior 

 
APEL DE SELECȚIE M ăsura M1/3A 

Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate 
-Varianta simplificată- 

 
Data lansării apelului de selecție: 17.09.2018 
Numărul de referin ță al sesiunii de cereri de proiecte: M1/3A - 04/18-19.10.2018 
GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea, în perioada 17.09.2018- 
19.10.2018a celei de-a patra sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru 
Măsura M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima  data la scheme de calitate, 
finanțate  prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru impementarea acțiunilor 
în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 
 
Fondul disponibil pentru sesiunea nr.4/2018:42.138,03euro 
 
Intensitatea sprijinului :  
Tipul sprijinului:  
Sprijinul nerambursabil pentru prezenta măsură se acordă sub forma unui stimulent financiar 
anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea 
la schemele pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maxim cinci ani, fără a 
depăși însă anul 2023. ”Costurile fixe” se referă la costurile aferente aderării la o schemă de 
calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, 
inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea 
respectării specificațiilor schemei. 
 
Sume aplicabile și rata sprijinului:  
a) Rata sprijinului financiar pentru acțiunile eligibile menționate  din prezenta măsura este de 
100% din cheltuielile eligibile. Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al 
cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul „costurilor fixe” rezultate din participarea la 
schemele de calitate pentru care se acordă sprijin, pe o perioadă de maxim 5 ani și nu va  
depăși 3.000 Euro/exploatație/an . 
 b)  Rata sprijinului financiar pentru activitățile de informare și publicitate este de 70% din 
cheltuielile eligibile.  
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/3A: 

a)Fermierii și grupurile de fermieri  conform art. 16 alin. (2) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 care participă pentru prima dată la:  

I .schemele de calitate instituite în cadrul anumitor regulamente și dispoziții europene ; 



 
 
 

 
          II.schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru 
produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre. 

b)Grupurile de producători pentru activit ățile de informare și promovare 
(conform alin. (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) pe piața internă, privind produsele care fac 
obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin în conformitate cu alineatul 1 din 
art. 16 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Beneficiarii care au participat deja la o schemă de calitate la momentul depuneriicererii 
de finanțare sunt considerați neeligibili în cadrul prezentei măsuri de finanțare. 
 

Beneficiarii indirecți :  
o Diversele puncte de desfacere a produselor agroalimentare; 
o Consumatorii finali de produse agroalimentare; 

 
 

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din localitatea 
Deda, strada Principală, nr.180, județul Mureș, de luni până vineri , în intervalul orar   09:00 
– 15:00. 
Termenul  limită de depunere este :19.10.2018 
 
Informații privind accesarea și derularea Măsurii M1/3A - ,, Sprijin pentruparticiparea 
pentru prima data la scheme de calitate,, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele 
acestuia de pe site-ul GAL DMS -  www.gal-dms.ro și în Apelul de Selecție (varianta 
detaliată) pentru Măsura  M1/3A-sesiunea 4/ 2018, disponibil pe  www.gal-dms.ro. Aceste 
documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la 
sediul  GAL  Defileul Mureșului Superior  din localitatea Deda , nr.180, de luni până vineri 
între  orele 9:000 16:00. 
Date de contact pentru informații suplimentare: 
E-mail:defmursup@yahoo.com   
Tel/Fax:0265/556238  


