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c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR,
până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății; În conformitate cu
prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod
artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020.
Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/ asociații majoritari) poate
depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe
diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile
minime menționate mai sus, următoarele condiții:
- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de
formare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de
programare 2007-2013;
- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către
același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.
Beneficiari indirecți/ grup țintă:
a) tineri fermieri;
b) fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici;
c) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M6/ 2B, M7/ 2A.
Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format exclusiv din fermieri (inclusiv persoane fizice) deținători
de exploatații agricole (care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.
Nu este permisă participarea aceluiași cursant din grupul țintă la mai multe cursuri de formare
profesională derulate prin M2/ 1C, pe aceeași tematică sau la mai multe cursuri de formare profesională
sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă pe aceeași tematică. În acest sens participanții
vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat la un curs gratuit pe aceeași tematică.
În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica încadrarea
persoanelor din grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care să dovedească acest
aspect: CI, CUI, contracte de finanțare pentru beneficiarii măsurilor GAL M6/2B, și M7/2A după caz
documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea
exploatației la ANSVSA sau la Registrul agricol/ extras din Registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA
sau circumscripție veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la
APIA.
ATENȚIE!
Numărul minim al beneficiarilor indirecți/ grupului țintă ai unui proiect depus în cadrul măsurii M2/ 1C, cu
valoarea maximă nerambursabilă solicitată de 25.000 euro este de 75 persoane instruite (participanți la
programele de formare profesională). Dimensiunea minimă a grupului țintă reprezintă un indicator
obligatoriu pe care solicitantul/ beneficiarul trebuie să îl îndeplinească pentru demonstrarea oportunității și
necesității proiectului.
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Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.

Alocare totală pe sesiune: 32.951,34 euro
Suma maximă nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 25.000 euro
Valoarea maximă eligibilă : 25.000 de euro/proiect
Contribuția publică : 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-varianta-aprobata/

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului,
trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M4/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare
la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-varianta-aprobata/
Precizăm că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
elaborat de GAL pentru măsura respectivă, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidulmasuriianexele-m2-1c-varianta-aprobata/
GAL Dobrogea de Nord Tulcea asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu Administrativ: Asociația GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62, județul Tulcea
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro
www.galdntulcea.ro
GAL Dobrogea de Nord Tulcea vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 12.00 pentru a vă
acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord Tulcea, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările
dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.
Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Experții GAL Dobrogea de Nord Tulcea nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.
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