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APEL DE SELECȚIE NR.1 
~varianta simplificată~ 

MĂSURA 6.1 / 6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE 
 

Data lansării apelului de selecție: 29 Ianuarie 2018 
Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.1 / 6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOL 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin MĂSURA 6.1 / 6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE sunt: 

➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care  nu le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 

➢ 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. 

➢ Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima 

dată.(autorizaţi cu statut minim de PFA).Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.1 / 6A:   220.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil este de 30.000 de euro/ proiect cu excepţia activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar- veterinare şi de agroturism pentru 
care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. 
Data limită de depunere a proiectelor: 27.02.2018 ora 17.30 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din 
loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M2.2/2B disponibil pe www.tara-zarandului.ro  
Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,  
e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro  
 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la 
sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara. 
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