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MINISTERUL AGRICULTURII PNDR 
SI DEZVOLTARII RURALE 

PROIECT FINANTAT DE 
UNIUNEA EUROPEANA 
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ASOCIATIA INTERCOMUNITAR�,,JARAZARANDULUrr LEADER GAL 

APEL DE SELEC�IE NR.1/2020 
varianta simplificatää 

Mäsura 1.2/1C Transfer de cuno_tinte, formare _i învä�are continu 
Ce) truwetoRA+ 

Data lansärii apelului de selec�ie: 20.08.2020 

Mäsura lansat� prin apelul de selectie: Mäsura 1.2/ 1C Transfer de cunostinte, formare si învätare continuä 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Mäsura 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare �i învä�are continua sunt: 

Beneficiarii eligibili pentru sus�ine rea acesteimäsuri sunt entit��ile sau organismele care vor asigura transferul de cuno_tinte si/sau actiuni de informare în beneficul persoanelorimplicate în sectoarele agricol, alimentar, manageri de exploata�i, agenti economici/ IMM-uri care activeaz� în zonele rurale. Organismele care organize az 

schimburile în agricultur� _i vizitele sunt de asemenea beneficiari eligibili ai acestei m�suri. 

Fondul disponibil al ocat pentru M�sura 1.2/1C: 21.143 Euro. 

Suma maxim� nerambursabilä care poate fi acordat� pentru finantarea unui proiect: 

21.143 Euro 

Data limit� de depunere a proiectelor: 18.09.2020 ora 17.30 

Locul _i intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asocia�iei Intercomunitare,Tara Zarandului" LEADER GAL, din loc. Cri_cior, 

str. Monumentuluinr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 �i între orele 15:30-17:30 de luni pân� vineri. 

Informa�ii detaliate privind accesarea �i derularea m�surii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent m�surii M1.2/1C disponibil pe www.tara-zarandului.ro 

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitan�ii pot obtine informa�ii detaliate: 

Asocia�ia Intercomunitar�,Tara Zarandulu" LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Cri_cior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917, e-mail: office @tara-zarandului.ro, site: 

www.tara-zarandului.ro 
Varianta pe suport tip�rit a informa�iilor detaliate aferent m�surii lansate de Asocia�ia Intercomunitar�, Jara Zarandului" LEADER GAL, poate fi ridicat� de la sediul asociatie i 

din comuna Cri_cior, str. Monumentului, nr. 18, judetul Hunedoara. 

Asociatia Intercomunitar� "Jara Zarandului" LEADER GAL 

CIF 28212496, Cri_cior, str. Monumentului, nr. 18, tel/fax. 0254 616 917 

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro 


