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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

L a n s a r e  a p e l  d e  s e l e c ț i e  M 3 / 3 A  

 

Asociația GAL Covurlui este compusă din orașul Berești și 11 comune din judeţul Galaţi: 

Bălăbăneşti, Băleni, Bereşti-Meria, Cavadineşti, Corni, Jorăşti, Oancea, Rădeşti, Smulţi, 

Suceveni, Vîrlezi şi 3 comune: Griviţa, Vinderei, Fruntişeni din judetul Vaslui. 

Prin activitatea sa sprijină dezvoltarea rurală, acționând pentru informarea populației asupra 

oprtunităților de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), acordarea 

de sprijin pentru elaborarea proiectelor, selectarea proiectelor viabile și finanțarea lor. 

 

Asociația GAL Covurlui va primi în perioada următoare proiecte pentru: 

Măsura lansată prin apelul de selecție: M3/3A „Stimularea înființării și sprijinirea 

formelor asociative din agricultură” 

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 - Sesiune continuă anul 2019. 

Tipuri de beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura  M3/3A sunt parteneriate   constituite, până la data depunerii cererii de finanțare   într-

una din următoarele forme asociative : 

 Asociație conf. OG 26/2000 având ca scop producția, procesarea și comercializarea 

produselor din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, ridicarea nivelului de 

cunoștințe și pregătirea profesională a membrilor, achiziția de inputuri, necesare activității – 

pe teritoriul GAL; 

 Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) pe teritoriul 

GAL, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri ;  

 Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 pe teritoriul GAL;  

 Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 pe teritoriul GAL, iar 

investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri; 

 Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completarile și modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor, pe teritoriul 

GAL. 

Fondurile disponibile pentru Măsura M3/3A, în această sesiune sunt de   40.000,00 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 

40.000,00 euro. 

 

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 

30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile. 
 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor 

nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00. 

 

Comitetul de selecție se întrunește pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel: 

 În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019, 
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 În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019, 

 În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019. 

 

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a 

proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  

www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie. 

 

 

Asociația GAL Covurlui – Relaţii Mass-media – 0742 760 016/ 

asgalcovurlui@gmail.com / www.gal-covurlui.ro . 
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