
 

 

 

Anunț privind deschiderea  

apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: 

M 2.1/2A – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință 

            
 

Numărul de referință  

al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017:  

M2.1/2A: 11.09.2017 - 11.10.2017 

 
Data publicării: 11.09.2017 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea, în data de 

11.09.2017, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: Identitate regională prin 

transformarea fermelor mici în ferme de referință 
            

Beneficiari eligibili M 2.1/2B – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în 

ferme de referință: Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intra în categoria de 

ferma mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 
 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare acoperă următoarele unități 

administrativ-teritoriale: 9 comune din județul Iași, respectiv: Golăiești, Aroneanu, Ungheni, 

Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești, Dobrovăț; 4 comune din județul Vaslui, respectiv: 

Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, din județul Vaslui. 
 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune:  

– pentru măsura M 2.1/2A: 142.893,55 Euro. 
 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  

– 15.000,00 Euro. 
 

Data limită de depunere a proiectelor:  11.10.2017, ora 12.00  (M2.1/2A). 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, în fiecare zi lucrătoare, 

în intervalul orar  9:00 – 12:00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2.1/2A,  postat pe pagina de internet a GAL:  

www.galstefancelmare.ro. 
 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, 

Telefoane: 0740.140.704, 0729.356.262, 0745.356.816, E-mail: contact@galstefancelmare.ro. 
 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.1/2A lansate în cadrul prezentului apel de 

selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

Președinte, 

Ionuț-Claudiu Ghenea  

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:contact@galstefancelmare.ro

