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ANUNT SIMPLIFICAT 

LANSARE APEL DE SELECȚIE Nr. 10/2022 

 

Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului” (GAL ECB) anunta lansarea apelului de selectie  

Nr. 10 / 2022, incepand cu data de 11.04.2022, pentru Programarea 2014-2020. 

Apelul de selectie va fi deschis in perioada 11.04.2022-11.05.2022, conform Ghidului de 

Implementare in vigoare, pentru sMasura 19.2 “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in Cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala”. 

  Masura finantata este redactata conform fisei din Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a GAL 

Ecoul Campiei Buzaului, Strategie  finantata din Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020.   

1. Masura 5 /6A „SPRIJIN  PENTRU ACTIVITATI  INOVATIVE  NEAGRICOLE” 

Beneficiari eligibili  sunt : Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată (start-
ups). 

- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-
ups), 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups) 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 
spațiul rural; 
  - Fermieri sau membri unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 
existente . 
-Intreprinderi sociale 
 -Cooperative. 
  Fonduri disponibile in cadrul Masurii 5/6A sunt in valoare totala de 159.410,21 Euro. 

Intesitatea sprijinului va fi cuprinsa intre 70% si 90% conform Ghidului Solicitantului in 
vigoare  pentru M5/6A, publicat pe site-ul GAL ECB,   www.galecb.ro.  
   Suma maxima nerambursabila /proiect va fi de maxim 79.705 Euro si nu va depasi 200.000 
Euro, (conform regulei de minimis) si a Fisei Masurii din SDL. 

http://www.galecb.ro/
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Cererile de finantare depuse și selectate se vor implementa până la data de 31.12.2023 iar data limită 

pentru depunerea ultimei cereri de plată va fi 30.09.2023. 

     Locul și intervalul orar în care se pot depune cererile de finantare: 

Cererile de finantare se vor depune in perioada 11.04.2022-11.05.2022, la sediul GAL „Ecoul 
Campiei Buzaului” din incinta Primariei Orasului Pogoanele, Strada Unirii, nr. 18, Judetul Buzau. 
Depunerea se face zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 -14:00, data limita de depunere este 
11.05.2022, orele 14:00. 

Informatiile detaliate privind accesarea si derularea Masurii din cadrul apelului de selectie nr. 

10/2022, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL “Ecoul Campiei Buzaului” 

(www.galecb.ro), conform Reg. 1305/2013, legislatiei nationale in vigoare, a Ghidului Solicitantului si a 

Manualului de Procedura in vigoare, pentru sMasura 19.2 “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in 

Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”. 

La sediul GAL”Ecoul Campiei Buzaului” se regasesc informatii detaliate pe suport tiparit pentru  masurile  
finantate  prin prezentul apel de selectie nr. 10/2022. 

Date de contact GAL ECB: 
 www.galecb.ro;  leader@galecb.ro;  contact@galecb.ro 
Telefon: 0238/ 552006. 
 
 
 
 

                                               Manager  GAL Ecoul Campiei Buzaului 

Georgeta Bisoceanu 
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