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ACTUALITATE

REDACTIA CONTACT UTILE DE-A PARANDĂRĂTĂLEA DE BANAT INSECTARUL CU NĂ(L)UCI INTERVIU EXPRESS

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 
aferent măsurii M7/2B “Sprijinirea tinerilor fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 13 Iulie 2018 
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 7/2B
– ”Sprijinirea tinerilor fermieri”

Beneficiari eligibili: 
– Tânărul fermier în conformitate cu definiția
prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole; 
– Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un
tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 
1305/2013 se instalează și exercită un control
efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile 
referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație. 
Fondul disponibil pentru măsură: 100.000 Euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi
acordată este: suma maximă nerambursabilă care
poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este
20.000 euro/proiect. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va
acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

De Ildiko Szendrei în 10 august 2018
Bucurie mare pentru iubitorii de folk, în acest final de săptămână. Fie
că aleg răcoarea muntelui sau se bucură deja de căldura de la
malul...

România, sub semnul folkului! Aceleași ritmuri, la sute
de kilometri distanță

De Dragana Harabagiu în 09 august 2018
Prognoza pentru zilele de 15, 16 și 17 august anunță că bunăstarea
și adrenalina vor atinge cote maxime în oraşul dunărean. Solişti care
mai de care...

Show incendiar la Moldova Nouă de Zilele Orașului

Cadavru adus de valuri pe plaja din Mangalia! Trupul
este al unei femei din Caransebeș!

ANUNT

CONTROALE ÎN CASCADĂ PE DN 6,
DE LA HERCULANE PÂNĂ LA CENAD

ARESTAT PREVENTIV LA
CARANSEBEȘ. PENTRU FURT SAU
TÂLHĂRIE?

CÂȚIVA REȘIȚENI AU ȚINUT SĂ
PUNĂ MUNICIPIUL PE „HARTA
PROTESTELOR” [FOTO]

EPIDEMIA DE PESTĂ PORCINĂ,
SCENARIU BINE REGIZAT DE MARII
AFACERIȘTI? INTRĂ CARAȘ-
SEVERINUL SUB „COD ROȘU”?

De Ioana Toma

LA UN PAS DE TRAGEDIE! O ȘOFERIȚĂ A
DISTRUS UN LOC DE JOACĂ, DUPĂ CE S-A IZBIT

DE O MAȘINĂ A JANDARMERIEI! [FOTO]
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– 75% din cuantumul sprijinului la semnarea
deciziei de finanțare; 
– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu
condiția implementării corecte a planului de afaceri,
fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei
de finanțare. 
Data limită de primire a proiectelor este:               
13 Septembrie 2018, ora 16:30, sau pana la
depunerea proiectelor in valoare de 120% din suma
alocata, dar nu mai devreme de 5 zile lucratoare de
la deschiderea sesiunii. 
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de
finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele 
tehnice şi administrative) se va depune în 2
exemplare-format letric (spiralat) şi 2 exemplare
scanate pe suport CD, la sediul GAL Caraș-Timiș,
Loc.Fîrliug, nr.80. Depunerea proiectelor se
realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în
intervalul orar 08:30 – 16:30 pe toată durata sesiunii
de depunere a proiectelor. 
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea
măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru
Măsura ” Sprijinirea tinerilor fermieri”– M7/2B și în
Apelul de selecție M7/2B- varianta complexă,
elaborate de Asociația GAL Caraș-Timiș,
disponibile la sediul GAL în format letric sau sunt
accesibile la adresa de internet www.gal-caras-
timis.ro. 
Solicitanții pot obține informații suplimentare la
sediul Asociației GAL Caraș-Timiș comuna Fîrliug, 
nr.80, județul Caraș- Severin, prin corespondență
electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro,
sau prin telefon: 0355/405625.

Publicat 13.08.2018

De Cornelia Vlaicu în 09 august 2018
O femeie domiciliată în municipiul Caransebeş, plecată în concediu
la mare, a fost găsită înecată la Mangalia în noaptea de 6 spre 7
august. Nimeni...

De Cornelia Vlaicu în 08 august 2018
Şanse minime de a mai fi în viaţă bătrânul de 75 de ani, dispărut de
mai bine de 3 săptămâni pe Muntele Mic. Salvatorii montani...

Șanse minime de supraviețuire pentru bătrânul dat
dispărut pe Muntele Mic

De Cristian Franț în 07 august 2018
Din nou au avut ceva de împărțit familiile de țigani din Bocșa și din
nou a fost nevoie apoi de intervenția mascaților pentru a-i proteja...

Răfuială între țigani la Bocșa, patru persoane
înjunghiate. Mascații, nevoiți să intervină la Spitalul
Județean!

De Cristian Franț în 07 august 2018
Interpretul de muzică populară, taragotistul Dumitru Fărcaş, a murit
în noaptea de luni spre marți într-un spital din Cluj, în urma unui
infarct. Taragotistul avea...

Reșița mai pierde un cetățean de onoare

De Ioana Toma în 07 august 2018
Trei atleţi de la Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, antrenaţi de
Octavian Măzăran, vor reprezenta România în proba de marş la
Campionatele Europene din Germania, care...

„Baftă la Europene!“ de la handbaliste pentru atleții
Clubului Sportiv Universitatea Reșița! [VIDEO]

De Cristian Franț în 07 august 2018
Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Finanțelor, Eugen
Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizează unele activități de
control comune menite să prevină...

Protocol între Ministerul Finanțelor și cel de Interne
pentru combaterea contrabandei

De Cornelia Vlaicu în 06 august 2018
Primarul municipiului Caransebeş i-a pus la treabă pe angajaţii de la
salubritate şi s-a făcut curăţenie la fost Școală Generală nr. 7 din
municipiul de...

Curățenie la școala părăsită, devenită toaletă publică.
Primăria îi promite geamuri și gratii

A intrat cu forța în bancă și a ajuns cu încă doi prieteni
la spital!

13:37 
La un pas de tragedie! O șoferiță a distrus un
loc de joacă, după ce s-a izbit de o mașină a
Jandarmeriei! [FOTO]

12:14 

Civilizație? Unde…? Încă un autobuz TUR a
devenit ținta vandalilor

8:20 
Revine moda școlilor confesionale? Un liceu
teologic ortodox a primit autorizația de
funcționare

ULTIMA ORĂ
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