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APEL DE SELECȚIE 

PROIECTE GAL ”DRUMUL IANCULUI” 

                                                         DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 14 OCTOMBRIE 2022 
                                                                             NUMĂR DE REFERINȚĂ:7/6A – 3/22 

Grupul de Acțiune Locală ”DRUMUL IANCULUI” anunță public lansarea sesiunii nr. 3 de cerere 

de proiecte pentru măsura 7/ 6A – ” Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol” 

 
DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 14 OCTOMBRIE  2022 
DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 28 OCTOMBRIE 2022  

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE: Măsura 7/6A ” Dezvoltarea antreprenoriatului in 
sectorul non-agricol” 

BENEFICIARII ELIGIBILI pentru sprijinul acordat prin măsura 7/ 6A 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 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 membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 

categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

*Intreprinderi sociale 

*Cooperative  

*Asocieri de tip parteneriat public-privat 

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Depunerea proiectelor se va 

face la sediul Gal ” DRUMUL IANCULUI ” din Comuna Avram Iancu, str. Principală nr. 169, Județul Alba, 

zilnic (de luni – vineri) între orele 09:30-16:00, până la data limită.  

FONDURILE DISPONIBILE – alocate în această sesiune: 30.000 euro 
 
Intensitatea sprijinului va fi de:  
Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole 
intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.  

• •Pentru proiectele care presupun asociativitate in scopul creerii de cooperative/ centre productive 
intensitatea sprijinului este majorata cu 10%. 

• •Pentru proiectele din sfera mestesugurilor locale (dogarit, artizanat) intensitatea sprijinului este 
majorata cu 10%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 30.000 Euro. 
 

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse în ghidul 
solicitantului elaborat de GAL ”DRUMUL IANCULUI” pentru măsura 7/6A ” Dezvoltarea antreprenoriatului in 
sectorul non-agricol ” și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL ”DRUMUL IANCULUI” 
www.galdrumuliancului.ro. 

DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: detalii referitoare la accesarea, derularea 
măsurii precum și informații referitoare la derularea sesiunii se pot obține la sediul Gal ” DRUMUL IANCULUI” 
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din Comuna Avram Iancu, str. Principală nr. 169, Județul Alba, zilnic (de luni – vineri) între orele 09:30-
16:00, telefon 0740389848, email drumuliancului@gmail.com. 

Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 7/6A  este disponibilă la sediul Gal 
”DRUMUL IANCULUI” din Comuna Avram Iancu, str. Principală nr. 169, Județul Alba  

 

IMPORTANT: termenului maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care 
se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare  - 31.12.2023. 

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL IANCULUI, reprezentant legal,  

BIRLA MARIN                                                                          
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