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După 8 ani de la momentul în care România a devenit 

membră a Uniunii Europene, Europe Direct Vaslui 

organizează o campanie de informare cu scopul de a 

promova impactul pozitiv pe care îl au fondurile europene 

asupra dezvoltării economice şi sociale a judeţului Vaslui. 

În cadrul caravanei vor fi organizate, în perioada 

noiembrie - decembrie, o serie de 5 vizite la proiectele de 

succes din judeţul Vaslui, implementate cu sprijinul 

fondurilor europene, concursul de fotografii, “Europa 

prin obiectiv” şi la final, o expoziţie foto ce va cuprinde 

fotografiile înscrise în concurs, precum şi cele realizate în 

timpul vizitelor la proiectele de succes din judeţul Vaslui. 

Concursul foto “Europa prin obiectiv” are ca tematică 

„Europa în slujba cetăţenilor” şi urmăreşte să aducă în 

atenţia opiniei publice efectele integrării României în 

Uniunea Europeană pe plan local. 

P ar t i c i pan ţ i i  au 

posibilitatea de a 

transpune în imagini 

m odul  în  care 

aderarea României la 

UE este vizibilă în 

judeţ, în şcoală, la 

serviciu, acasă, în 

viaţa de zi cu zi, fie 

pr i n  i n t erm ediu l 

accesării fondurilor 

e u r o p e n e ,  p r i n 

participarea acestora 

la programele UE, fie 

p r i n  d r e p t u r i l e 

dobândite odată cu statutul de cetăţeni europeni, etc.  

Adresat tuturor cetăţenilor cu domiciliul în judeţul Vaslui, 

concursul se desfăşoară până în luna decembrie 2015,  

după cum urmează  : 

Înscrieri: Fotografiile vor fi trimise pe e-mail la : 

europedirectvaslui@cjvs.eu până la data de 01 

decembrie 2015, ora 24:00, împreună cu datele de 

contact ale participantului.  

Votare: Fotografiile vor fi votate din momentul publicării 

lor pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct 

Vaslui, în albumul special creat acestui concurs. 

Participantul care va deţine fotografia cu cele mai multe 

like-uri, va fi declarat câştigător. 

Restul fotografiilor vor fi analizate de către un juriu 

specializat, în perioada 11 - 14 decembrie. 

Se vor acorda maxim 4 premii, în obiecte, nu  în bani.  

Regulamentul complet, la : http://europedirectvaslui.ro. 

Pentru a vizualiza şi vota pozele deja înscrise în 

concurs, vă invităm pe pagina noastră de Facebook 

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui. 

 

Prietenii noştri de pe Facebook ştiu deja că, atunci când 

văd o postare ce conţine informaţii despre rolul UE în 

plan extern şi  începe cu textul SHARE : « Anul 

European pentru Dezvoltare», dacă se află printre 

primele 3 persoane care distribuie ştirea, vor fi premiaţi 

din partea Europe Direct Vaslui cu materiale informative 

şi promoţionale.  

În caz că nu vă aflaţi încă printre câştigători, vă invităm, 

săptămânal, până la sfârşitul lunii decembrie, să aflaţi mai 

multe despre Anul European pentru Dezvoltare, despre 

ajutorul pe care îl oferă UE în întreaga lume şi să 

participaţi la concursul nostru de pe pagina de Facebook.  

Înainte şi după. 8 ani de la integrarea 

României în Uniunea Europeană.  

SHARE  

« Anul European pentru Dezvoltare»  
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În perioada 18.10.2015 - 23.10.2015, ofiţerul de 

informare  al Centrului Europe Direct Vaslui a  participat 

la Adunarea Generală Anuală a Reţelei Europe Direct, 

organizată de Comisia Europeană şi la cea de-a 6-a 

ediţie a Conferinţei Europene pe Comunicare Publică, 

“EuroPCom 2015”, organizată de Comitetul Regiunilor.  

Ambele conferinţe au avut loc la Bruxelles, Belgia şi au 

adunat peste 900 de comunicatori pe politicile UE, 

printre care cei 500 de reprezentanţi ai Reţelei Europe 

Direct şi reprezentanţi ai instituţiilor europene.    

Subiectele principale abordate,  sub formă de discursuri 

şi prezentări, au fost : 

- cele 10 priorităţi politice ale UE, specificate în discursul  

anual despre Starea Uniunii Europene, rostit de 

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker; 

- migraţia şi criza refugiaţilor; 

- garanţia pentru tineret; 

- comunicarea cu cetăţenii la nivel local şi regional. 

Pentru a promova dialogul, schimbul de păreri şi idei,  a 

întări colaborarea între centrele de informare şi instituţiile 

europene, în cadrul celor 2 întâlniri au fost organizate, 

simultan, mai multe workshop-uri, pe politici europene, 

procesul decizional şi transparenţa europeană, 

comunicare.  

În ziua de 21 octombrie, Reţeaua Europe Direct a 

participat, pentru prima oară, la sesiunea plenară a 

Conferinţei “EuroPCom”, susţinută în sala plenară a 

Parlamentului European, unde Vice-Preşedintele 

Parlamentului European pe Politică de Informare şi 

Comunicare, Primul Ministru al Luxemburgului, Vice-

Preşedintele Comitetului Regiunilor, Secretarul General 

al Comitetului Regiunilor, alături de jurnalişti din domeniu 

şi directori generali ai unor companii renumite de 

marketing şi comunicare, au dezbătut despre proiectul 

European, despre încrederea  

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

populaţiei în acest proiect şi soluţii pentru viitor. Au fost, 

de asemenea, desemnaţi şi premiaţi câştigătorii 

concursului  anual “European Public Communication 

Award”. Participarea la cele două conferinţe a fost un 

bun prilej pentru Europe Direct Vaslui de a învăţa din 

experienţa colegilor europeni şi de a-şi îmbunătăţi 

activitatea viitoare.  

În fiecare an, în perioada 16 - 22 septembrie, în Uniunea 

Europeană se desfăşoară „Săptămâna Europeană a 

Mobilităţii”, campanie anuală consacrată modurilor 

sustenabile de deplasare în mediul urban. Ediţia de anul 

acesta, al cărei slogan a fost “Alege. Schimbă. Combină” 

a avut ca scop sensibilizarea cetățenilor cu privire la 

folosirea transportului în comun, a bicicletelor și a 

mersului pe jos în detrimentul transportului cu mașina 

personală. 

Pentru a marca acest eveniment, Europe Direct Vaslui, a 

organizat marţi, 22 septembrie, defilarea stradală 

intitulată „(re)GENEREAZĂ IDEI !”. 

 La eveniment au participat preşcolari, şcolari, cadre 

didactice, părinţi, dar şi publicul larg. Participanţii au 

defilat din Parcul Copou până în Centrul Civic, purtând 

obiecte vestimentare din deşeuri şi jucării, confecţionate 

chiar de ei. Aceştia au încercat, prin intermediul 

mesajelor ecologiste transmise, să sensibilizeze publicul 

vasluian asupra importanţei protejării mediului 

înconjurător, prin reutilizarea deşeurilor şi prin mişcarea 

în aer liber. 

 Activitatea  a finalizat 4 ateliere de confecţionare de 

articole vestimentare şi jucării din deşeuri şi materiale 

reciclabile, desfăşurate în perioada 16 - 18 septembrie la 

Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Complexul de 

servicii comunitare Vaslui, Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 5 şi Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir", 

toate din municipiul  Vaslui. 

(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

"reGenerează idei"  

Adunarea Generală Anuală  

a Reţelei Europe Direct 
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            EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Conform acordului-cadru care reglementează relațiile 

dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, „în 

fiecare an, în prima sesiune din luna septembrie, are loc 

o dezbatere privind situația Uniunii, în care Președintele 

Comisiei Europene susține o alocuțiune prin care prezin-

tă un bilanț al anului în curs și schițează prioritățile pentru 

anii următori.”  

Astfel, pe data de 9 septembrie, Președintele Comisiei 

Europene, Jean Claude Juncker, a susținut discursul 

anual despre starea Uniunii, în fața Parlamentului Euro-

pean, la Strasbourg, axându-se pe principalele provocări 

cu care se confruntă Europa şi menţionând progresele 

înregistrate în implementarea celor 10 priorități ale Comi-

siei Europene.  

Vă prezentăm, în acest număr, câteva fragmente mar-

cante şi vă invităm să citiţi textul complet al discursului, la 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-

5614_ro.htm.  

 

“Pentru a aborda provocările imense cu care se confruntă 

Europa în prezent pe plan intern și extern, nu avem altă 

alternativă în afara unei perspective foarte politice, a unei 

modalități cu un caracter politic accentuat, fără a pierde 

deloc din vedere consecințele politice ale deciziilor noas-

tre. Nu este momentul să ne desfășurăm activitatea în 

mod obișnuit. Este momentul să vorbim cu franchețe 

despre chestiunile majore cu care se confruntă Uniu-

nea Europeană. 

Indiferent de programele de lucru sau de agendele legis-

lative deja definite, cea dintâi prioritate este astăzi criza 

refugiaților și aceasta trebuie abordată. De la începutul 

anului, aproape 500 000 de persoane au căutat refugiu în 

Europa. Marea majoritate fug de războiul din Siria, de 

teroarea Statului Islamic din Libia sau de dictatura din 

Eritreea. Statele membre cele mai afectate sunt Grecia, 

cu peste 213 000 de refugiați, Ungaria, cu peste 145 000 

de refugiați, și Italia, cu peste 115 000 de refugiați.  

Noi, europenii, ar trebui să ne reamintim că Europa 

este un continent în care, la un moment dat, aproape 

fiecare persoană era un refugiat. În istoria noastră 

comună milioane de europeni au fugit din calea per-

secuției religioase sau politice, războiului, dictaturii 

sau oprimării. 

Astăzi, Europa, în pofida numeroaselor diferențe dintre  

statele sale membre, este, de departe, continentul cel 

mai înstărit și mai stabil din lume. Avem mijloacele să-i 

ajutăm pe cei care fug de război, terorism și 

opresiune. 

(...)Comisia a propus, deja în luna mai, un mecanism 

de urgență pentru transferul din Italia și Grecia, într-o 

primă etapă, a 40 000 de persoane care solicitau 

protecție internațională. Astăzi propunem un al doilea 

mecanism de urgență pentru transferul a încă 120 000 

de persoane din Italia, Grecia și Ungaria.  

Este necesară o distincție mai clară între cei care au 

evident nevoie de protecție internațională și ale căror 

cereri de azil vor fi cel mai probabil admise și cei care 

își părăsesc țara din alte motive, care nu intră sub 

incidența dreptului de azil. Acesta este motivul pentru 

care Comisia propune astăzi o listă comună a UE cu 

țările de origine sigure. O politică europeană cu 

adevărat unită în domeniul migrației înseamnă de 

asemenea că trebuie sa analizăm posibilitatea 

deschiderii unor canale de migrație legale. În acest 

scop, Comisia va prezenta, la începutul anului 2016, 

un pachet bine conceput privind migrația legală.”  

Discursul face referire şi la situația din Grecia, criza ce 

continuă să afecteze zona euro, economia și 

societatea din Europa.  

O altă problemă dezbatută este clauza din Tratatul 

privind UE, potrivit căreia aderarea la zona euro este 

irevocabilă : “Atât timp cât statele membre nu au 

modificat tratatele, am convingerea că atât 

Comisia, cât și toate celelalte instituții ale UE au 

un mandat și o obligație clară de a face tot 

posibilul pentru a păstra integritatea zonei euro. 

Lucrul de care are nevoie Grecia este ca reformele 

să beneficieze de un sprijin larg și să fie realizate 

la timp, astfel încât să poată fi recâștigată 

încrederea, atât în rândul cetățenilor greci, cât și în 

economia Greciei.  

Nu am depășit criza, facem doar o pauză.  

Trebuie să recreăm un proces de convergență, 

atât între statele membre, cât și în cadrul 

societăților, care să se axeze pe productivitate, 

crearea de locuri de muncă și echitate socială. 

Avem nevoie de mai multă Uniune în Europa 

noastră. 

Pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia mea, în 

special, aceasta înseamnă două lucruri: în primul 

rând, investirea în sursele de locuri de muncă și de 

creștere ale Europei, mai ales în piața noastră unică, 

și, în al doilea rând, finalizarea uniunii noastre 

economice și monetare pentru a crea condițiile 

necesare unei redresări durabile. Acționăm pe ambele 

fronturi. “ 

 
“Momentul onestității, unității și solidarității” 

 
Despre Starea Uniunii Europene în discursul anual al 

Preşedintelui Comisiei Europene, 
Jean-Claude JUNCKER 

 
Strasbourg, 9 septembrie 2015 
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Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda, 

Italia și Spania, au semnat pe data de 19 octombrie, un 

acord de garantare în valoare de 237 de milioane de eu-

ro cu Fondul European de Investiții (FEI) pentru a facilita 

accesul IMM-urilor din aceste țări la surse de finanțare 

din piață. Se estimează că acest acord, derulat în cadrul 

Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială (EaSI), va sprijini aproximativ 

20.000 de IMM-uri să obțină credite de finanțare.  

Sursa CE 

 

Programul Erasmus + va beneficia în 2016 de un buget 

în valoare de 2,2 miliarde de euro. Acești bani sunt 

destinați finanțării de oportunități pentru aproximativ 

600.000 de tineri care vor participa la programe 

internaționale de educație, formare, voluntariat și 

schimburi de experiență. De asemenea, aproximativ 

200.000 de profesori, educatori și reprezentanți ai 

tinerilor vor beneficia de oportunități suplimentare pentru 

a-și continua dezvoltarea profesională.  

Sursa CE 

Comisia Europeană a decis, în data de 28 septembrie, 

aprobarea plății către România a 40,7 milioane de euro, 

reprezentând finanțarea din Fondul European de Dezvol-

tare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune a proiectu-

lui de reabilitare a DN 14 – parte a Programului Operațio-

nal de Transport. Conform proiectului, au fost reabilitați 

aproximativ 80 de kilometri din drumul național ce leagă 

oraşele Sibiu şi Sighișoara. Tronsonul Sibiu-Mediaş al 

DN 14 este parte a rețelei de transport trans-europene 

extinse (TEN-T Comprehensive). Valoarea totală a pro-

iectului este de 47,9 milioane de euro, din care 85% re-

prezintă cofinanțarea din FEDR.  

Sursa CE 

Comisia a lansat o consultare publică la nivelul UE 

privind obstacolele încă prezente aflate în calea 

cooperării transfrontaliere, cu ocazia Zilei cooperării  

europene și la o săptămână după celebrarea celei de-a 

25-a aniversări a Interreg, cadrul general al programelor 

de cooperare transfrontalieră din cadrul politicii 

Regionale. Consultarea publică se va desfășura pe o 

perioadă de trei luni, până la 21 decembrie 2015. Ea 

vizează regiunile de frontieră interne ale UE, inclusiv 

frontierele cu Norvegia şi cu Elveția. Concluziile inițiale 

vor fi publicate la începutul anului 2016.  

Pentru a vă exprima părerea, vă rugăm completaţi 

chestionarul de aici.  

Sursa CE 

Pe data de 30 septembrie 2015, programul de asistență 

financiară preventivă  pentru balanța de plăți (BoP) de-

dicat României a ajuns la final. Pe parcursul lui, Comi-

sia Europeană a garantat o linie de credit de tip preven-

tiv în valoare de 2 miliarde de euro, însă nu au fost soli-

citate sau efectuate plăți în cadrul ei. Odată cu finaliza-

rea a fost demarată monitorizarea post-program (MPP) 

ce implică vizite, la fiecare șase luni, pentru evaluarea 

situației economice, fiscale și financiare a țării. MPP va 

continua până în luna mai 2018. De asemenea, Comi-

sia Europeană va continua cooperarea strânsă cu auto-

ritățile române în contextul Semestrului European și 

supravegherii fiscale și macroeconomice.  

Sursa CE 

Comisia Europeană a prezentat un prim set de propu-

neri concrete pentru 

constituirea sumei 

 1,7 miliarde de eu-

ro pe care UE ar urma 

să o aloce, în 2015 și 

2016, pentru gestiona-

rea crizei refugiaților. 

Banii vor fi utilizați pen-

tru a asigura asistență de urgență celor mai afectate țări 

din UE, pentru a mări personalul agențiilor UE din prima 

linie, precum și pentru a acorda asistență și ajutor uma-

nitar în țări terțe. În cadrul reuniunii șefilor de stat și de 

guvern, ce a avut loc în luna septembrie, statele mem-

bre au salutat propunerile Comisiei privind mobilizarea 

bugetului UE și s-au angajat să contribuie în egală mă-

sură.  

Sursa CE 

 

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,  

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 

Internaţionale şi Studii europene) 

Comisia Europeană aprobă plata finanțării   

pentru reabilitarea DN 14  

Sibiu-Mediaș-Sighișoara 

Comisia solicită opiniile cetățenilor privind  

obstacolele din calea cooperării transfrontaliere 

Programul de asistență financiară preventivă la final  

Măsuri bugetare pentru gestionarea crizei refugiaților  

Credite garantate prin Fondul European de Investiții 

pentru antreprenorii români  

2,2 miliarde de euro pentru Erasmus+ , în 2016  
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Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă.

Obiectiv specific 2 - Creşterea contribuţiei sectorului TIC 

pentru competitivitatea economică.

Beneficiari eligibili : microîntreprinderi, întreprinderi 

mici, întreprinderi mijlocii.

Termen limită de depunere : Înregistrarea propunerilor 

se realizează on-line, în mod continuu, până la data de 1
februarie 2016, ora 16:30.  
Tipuri de proiecte: 

Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu 
aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru 

integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;

Realizarea proiectelor strategice inovative cu 
impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la 

nivel naţional sau internaţional.

Bugetul total al apelului este de 59,7 milioane euro, iar 
valoarea maximă este de 3.240.000 euro per proiect, cu 

intensităţi de finanţare ce pot ajunge până la 100% în 

functie de tipul de beneficiar, regiunea de implementare şi 

tipul de activitate.  
Perioada maximă de implementare a proiectelor este de 

36 de luni.
Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi 

acordată unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în 

lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă 

la anul în curs şi 2 ani anteriori).

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din 

valoarea finanţării nerambursabile aferente proiectului.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/
aplicaţii TIC inovative prin: 

Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul 

unei investiţii iniţiale;

Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare 

experimentală;

Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor; 
Investiţii în proiecte de inovare de proces şi 

organizaţionale.

Detalii suplimentare la :  
http://www.fonduri-ue.ro
www.europedirectvaslui.ro  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat 

ghidurile solicitantului următoarelor măsuri şi sub-măsuri 

aferente noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014 - 2020 : 

Sub-măsura 7.2 - „Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică”

Solicitanţi eligibili : 

Comunele şi asociaţiile acestora;

ONG-uri-pentru investiţii în infrastructura educaţio-

nală (grădiniţe) şi socială (creşe şi infrastructura 

tip after-school). 
Termen limită : 18.12.2015.

Se acordă finanţare pentru proiectele privind 

infrastructura rutieră de interes local şi infrastructura de 

apă/apă uzată şi proiectele de infrastructură 

educaţională/socială.

Sprijinul public nerambursabil poate fi de 100% şi de 

max. 1.000.000 euro/comună, 2.500.000 euro/comună, 

500.000 euro sau 4.000.000 euro, în funcţie de tipul 

investiţiilor.

Sub-măsura 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural”    

Solicitanţi eligibili : 

Comunele; 
ONG-uri; 
Unităţi de cult;

Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale 

care deţin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasa B, din mediul 

rural.
Termen limită : 18.12.2015.

Fondurile nerambursabile se acordă pentru protejarea, 

prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor 

de patrimoniu cultural de interes local, aşezăminte mo-

nahale inclusiv a aşezămintelor culturale – cămine cultu-

rale.  
Sprijinul public nerambursabil va fi între 80% şi 100% şi 

nu va depăşi 200.000 euro/500.000 euro, dacă proiectul 

va genera sau nu profit.  
  
Sub-măsura 4.1a - „Investiţii în exploataţii pomicole” 

Solicitanţi eligibili : fermierii definiţi conform Regulamen-

tului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ale căror exploataţii se situ-

ează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activita-
te agricolă. 

Termen limită : 30.11.2015.

Prin această sub-măsură de finanţare se vor acorda bani 

europeni nerambursabili pentru activităţi care vizează 

sprijinul fermierilor în domeniul exploataţiilor pomicole. 

Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% 

până la maximum 90%, de la 100.000 euro până la 

1.050.000 euro, în funcţie de dimensiunea fermelor şi 

tipul investiţiilor.

  
Şub-masura 4.2 - „Sprijin pentru investiţii în procesarea/

marketingul produselor agricole” şi Sub-masura 4.2a -
Investiţii în procesarea/marketingul produselor din 
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Programul „Justiţie” 2014-2020 oferă granturi pentru   

proiecte care vizează crearea unui spaţiu european de 

justiţie.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 14 ianuarie 

2016.  
Solicitanţi eligibili :    
Orice entitate publică sau privată care nu este orientată 

spre profit, respectiv autorităţi publice locale, regionale şi 

naţionale, ONG-uri, asociaţii, instituţii de educaţie, 

universităţi, centre de cercetare, sindicate etc. 

Organizaţiile orientate spre profit pot participa doar în 

calitate de parteneri. 
Parteneriatele transnaţionale trebuie să fie alcătuite din 

parteneri din minimum 2 ţări.

Proiectele se implementează pe o perioadă de maximum 

24 de luni. 
Priorităţi:

1. Noi substanţe psihoactive: sprijinirea punerii în 

aplicare a legislaţiei UE privind noile substanţe 

psihoactive, prin îmbunătăţirea capacităţii de a le 

identifica şi evalua, cu scopul de a răspunde în mod 

eficient la răspândirea rapidă a acestora în UE.

2. Reabilitarea: dezvoltarea şi împărţirea abordărilor 

inovatoare pentru a preveni recidiva şi modele de bună 

practică pentru reintegrarea şi reabilitarea (pe termen 

lung) consumatorilor de droguri, inclusiv a celor eliberaţi 

din închisoare, printre altele, prin explorarea 

alternativelor la sancţiunile coercitive.

3. Schimb de bune practici: schimbul de bune practici în 

cooperarea între autorităţile publice implicate în serviciile 

legate de droguri, inclusiv la nivel local sau regional, 
precum şi cu societatea civilă.

4. Societatea civilă: sprijinirea participării societăţii civile 

la punerea în aplicare a obiectivelor „Strategiei UE 

privind stupefiantele 2013-2020” şi acţiunile specifice din 

cadrul Planului de acţiune droguri 2013-2016 al UE. 
Buget: 2.505.000 euro. Cofinanţare de până la 80% din 

totalul costurilor eligibile. Proiectele trebuie să aibă un 

buget de cel puţin 150.000 euro. Comisia Europeană 

intenţionează să finanţeze în jur de 5-6 propuneri.  
Detalii  la http://ec.europa.eu

sectorul pomicol„

Solicitanţi eligibili : întreprinderile, cooperativele şi grupurile 

de producători care realizează investiţii corporale necorpo-

rale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole 

cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii 

Europene (TFUE), cu excepţia produselor pescăreşti. 

Termen limită : 18.12.2015.

Intensitatea sprijinului va fi de 40 % sau 50 %, pornind de 
la: 

200.000 euro/proiect până la 1.500.000 euro/proiect, 

în funcţie de mărimea întreprinderii şi tipul investiţiei 

în cazul sectorului pomicol;

1.000.000 euro/proiect până la 2.500.000 euro/

proiect, în funcţie de mărimea întreprinderii şi tipul 

investiţiei în cazul sub-măsurii 4.2. 

Sub-măsura 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

Prin această sub-măsură de finanţare se vor acorda bani 

europeni nerambursabili pentru: 
îmbunătăţirea  managementului exploataţiei agricole 

de mici dimensiuni; 
creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploa-

taţiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii obligatorii:

să fie fermieri care au drept de proprietate şi/sau 

drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă  care 
intră în categoria de fermă mică cu excepţia persoa-

nelor fizice neautorizate; 
să fie persoane juridice române;

să acţioneze în nume propriu;

să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data de-

punerii Cererii de Finanţare;

să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase).

Termen limită : 18.12.2015.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă 

de maximum 3/ 5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pen-

tru sectorul pomicol) şi este de 15.000 de euro, procentul de 

finanţare nerambursabilă fiind de 100%. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Detalii suplimentare la :  
http://www.madr.ro/ 
www.europedirectvaslui.ro  
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