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APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL 
ARGESUL DE MIJLOC  

FORMA SIMPLIFICATA, 1/07.09.2017 
MASURA M3/3A 

PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE    
 
Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 07.09.2017 – 
31.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M3/3A - Procesarea 
produselor agricole. 
Numărul apelului de selecție: 1/2017-M3/3A 
 
Data lansării apelului de selecție: 07.09.2017, ora 10:00 
 
Beneficiari eligibili: 
 Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/3A sunt întreprinderile (microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) 
cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru 
procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii 
Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.  
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările 
ulterioare;   

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările 
ulterioare;   

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările 
ulterioare;   

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare);   

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare);  

  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările 
ulterioare);  

  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);   

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);    

 Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr 15/1990,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Institutele de cercetare/dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-
dezvoltare, si didactice din domeniul agricol, cu personalitate juridica, de drept privat sau public 
(infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specific, in cazul celor de 
drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat; 

 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările 
ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;    

 Societăți cooperative agricole, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în 
proiect;    

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Pentru femele vegetale <500.000 SO, respectiv ferme zootehnice <1000000 SO - intensitatea sprijinului este 
de 50%. 
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Intensitatea sprijinului se va putea majora: in cazul fermelor mici, 12000-250000 SO inclusiv poate ajunge 
pana la 90%. Pentru fermele intre 250000 -500000 SO/ vegetal respectiv 250000-1000000 SO / zootehnic 
intensitatea sprijinului poate ajunge pana la 70%. 

Suma maxima nerambursabila: 
Valoare finantare prevazuta/ masura: 289.633 euro. 
Valoare finantare prevazuta/ masura/primul apel de selectie: 289.633 euro. 
Valoare maxima/ proiect:200.000 euro. 
  
Data limita de depunere a proiectelor: 31.10.2017, ora 14:00 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
 
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL  Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, 
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-16:00. 
 
Informatii detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M3/3A - Procesarea 
produselor agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe pagina de 
internet a GAL TAM, www.gal-tam.ro. 
 
Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot 
obtine informatii suplimentare : oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul 
1, jud. Arges,e-mail: galargesul@yahoo.com, tel. 0755894665. 
 
Se poate solicita la sediul asociatiei versiunea pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei 
masuri, de luni pana vineri, intre orele 10:00 -18:00. 


