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Grup de Acţiune Locală Asociaţia 'Timiş Torontal Bârzava" 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania 

Tel: 0040 256 390 549; E-mail: office@timistorontalbarzava.ro 
www.timistorontalbarzava.ro

Data publicării: 26.09.2017 APEL DE SELECŢIE
- varianta simplificată -

M ăsu ra  1/6B „Dezvoltarea localităţilor rurale ş i mic-urbane prin  investiţii în infrastuctură la scară mică, servicii de bază pen tru  populaţie şi
investiţii asociate patrim oniului cultural ş i natural”

Codificare APEL: M1/6B -1/2017
Data lansării apelului de selecţie: 26.09.2017
Data limita de depunerea proiectelor: 20.12.2017
Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 
305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania. Proiectele se depun de luni până vineri în intervalul orar: 10.00 -  14.00 
Alocare totală a măsurii: 1.291.545 euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură : 1.291.545 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţare: 120.000 euro 
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) : 120.000 euro (20.000 pt. ONG-uri)
Intensitatea sprijinului va f i  de:-100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit

-90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a
fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe www.timistorontalbarzava.ro
Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL conform ’’Procedurii de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de Consilul Director, în conformitate cu 
Cap. XI al SDL aprobat de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluţionare a contestaţiilor şi a "Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie al 
proiectelor (CSP) şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (CSC) din cadrul GAL Asociaţia “Timiş Torontal Bârzava”, postate pe pagina de web a GAL
www.timistorontalbarzava.ro.
Criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj, inclusiv metodologia de
verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe www.tiinistorontalbarzava.ro
Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv a unei versiuni pe suport tipărit, la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava:
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania »

Proiect finanţat eu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
________________________ PNDR este finanţat de Uniunea Europeana şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

mailto:office@timistorontalbarzava.ro
http://www.timistorontalbarzava.ro
http://www.timistorontalbarzava.ro
http://www.timistorontalbarzava.ro
http://www.tiinistorontalbarzava.ro
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\ Grup de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava" 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania 

Tel: 0040 256 390 549; E-mail: office@timistorontalbarzava.ro 
www.timistorontalbarzava.ro

Data publicării: 26.09.2017 APEL DE SELECŢIE
- varianta simplificată -

Măsurii 3/6A  -  „Măsuri împotriva depopulării prin crearea de locuri de muncă prin sprijinirea activităţilor non agricole”

Codificare APEL: M  3/6A - 1/2017
Data lansării apelului de selecţie: 26.09.2017
Data limita de depunerea proiectelor: 20.12.2017
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 
305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania. Proiectele se depun de luni până vineri în intervalul orar: 10.00 -  14.00 
Alocare totală a măsurii: 330.000 euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură : 330.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţare: 30.000 / 20.000 euro
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) : 30.000 euro/ proiect în cazul activităţilor productive; 20.000 euro/ proiect în cazul serviciilor 
Intensitatea sprijinului va f i  de: 100%
Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanţare.
• 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum cinci ani de la primirea deciziei de finanţare.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a
fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe www.timistorontalbarzava.ro
Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL conform "Procedurii de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL ” aprobată de Consilul Director, în conformitate cu 
Cap. XI al SDL aprobat de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluţionare a contestaţiilor şi a ’’Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie al 
proiectelor (CSP) şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (CSC) din cadrul GAL Asociaţia “Timiş Torontal Bârzava ”, postate pe pagina de webwww.timistorontalbarzava.ro 
Criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe www.timistorontalbarzava.ro 
Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv a unei versiuni pe suport tipărit, la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava:
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Ruralii este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
______ _________________ PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
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Grup de Acţiune Locală Asociaţia 'Timiş Torontal Bârzava" 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania 

Tel: 0040 256 390 549; E-mail: office@timistorontalbarzava.ro 
www.timistorontalbarzava.ro

Data publicării: 26.09.2017 APEL DE SELECŢIE
- varianta simplificată -

Măsura 6/1A -  „încurajarea cooperării prin asociere pentru găsirea de soluţii inovative şi facilitarea accesului la piaţă”

Codificare APEL: M  6/1A - 1/2017
Data lansării apelului de selecţie: 26.09.2017 
Data limita de depunerea proiectelor: 20.12.2017
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 
305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania. Proiectele se depun de luni până vineri în intervalul orar: 10.00 -1 4 .0 0  
Alocare totală a măsurii: 173.990 euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură : 173.990 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţare: 100.000 euro 
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) : 100.000 / proiect 
Intensitatea sprijinului va f i  de: 100%

In cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acţiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri din SDL, atunci intensitatea sprijinului va f i  în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului în cadrul acelor măsuri.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a 
fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe wvvw.timistorontalbarzava.ro
Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL conform ”Procedurii de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL ” aprobată de Consilul Director, în conformitate cu 
Cap. XI al SDL aprobat de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluţionare a contestaţiilor şi a "Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie al 
proiectelor (CSP) şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (CSC) din cadrul GAh Asociaţia “Timiş Torontal Bârzava”, postate pe pagina de webwww.timistorontalbarzava.ro 
Criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora sunt cuprinse în Ghidul solicitantului şi a fişelor de verificare întocmite de GAL disponibile pe www.timistorontalbarzava.ro 
Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv a unei versiuni pe suport tipărit, la sediul GAL Asociaţia Timiş Torontal Bârzava:
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 5, CP 305200, Deta, Judeţul Timiş, Romania

Proiect finanfat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Ruralii (PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Ruralii este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea M inisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
_____  ___  PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
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