M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice (articolul 31)
13.1- plată compensatorie în zonele montane
13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative
13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de
constrângeri specifice

Date de contact:

M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor (articolul 34)
15.1 - plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și
climă

Sediul GAL MMTMM
Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62,
cod poștal: 517648, județul ALBA

M16 - Cooperare (articolul 35)
16.1 - sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor
operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea
agriculturii
16.2 - sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi
produse, practici, procese și tehnologii
16.4 - sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de
lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a
dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de
activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte
de aprovizionare și a piețelor locale

Moisă Vasile - manager
Telefon: 0722 727 173 - Vodafone
0787 878 068 - Telecom
Fax: 0258 813 947
E-mail: office@galmmtmm.ro
galmmtmm@yahoo.com
Birou Animare, Evaluare, Monitorizare
Comuna Rimetea, sat Rimetea nr. 158,
cod poștal: 517610, județul ALBA

M17 - Gestionarea riscurilor (articolele 36-39)
17.2 - Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte
adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări
parazitare și pentru incidente de mediu

Clamba Ioan - animator (agent de dezvoltare)
Telefon: 0748 604 140 - Orange
0732 213 889 - Vodafone

M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art.
35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)
19.1 - Sprijin pregătitor
19.2 - Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul
s t ra t e g i e i d e d e z v o l t a re l o c a l ă p l a s a t ă s u b
responsabilitatea comunității
19.3 - Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de
cooperare ale grupului de acțiune locală
19.4 - Sprijin pentru costurile de funcționare și animare

Grupul de Acțiune Locală
Munții Metaliferi, Trascău
și Muntele Mare
GAL MMTMM
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Obiective
În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv
pentru activități din sectorul alimentar și nealimentar și din silvicultură,
contribuie la atingerea următoarelor obiective:
(a) favorizarea competitivității agriculturii;
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice;
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

Prioritățile în materie de dezvoltare
rurală/Domeniile de intervenție
1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în
silvicultură și în zonele rurale;
a. încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de
cunoștințe în zonele rurale;
b. consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară
și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă
parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al
unei performanțe de mediu îmbunătățite;
c. încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării
profesionale în sectoarele agricol și forestier.
2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
a. îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor
agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor,
în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării
spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;
b. facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați
corespunzător și în special, a reînnoirii generațiilor.
3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură;
a. îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o
mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor
de producători și al organizațiilor interprofesionale;
b. sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul
exploatațiilor.
4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt
legate de agricultură și silvicultură;
a. refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în
zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole
de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;

b. ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea
îngrășămintelor și a pesticidelor;
c. prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.
5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
a. eficientizarea utilizării apei în agricultură;
b. eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar ;
c. facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie,
a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii
prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
d. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din
agricultură;
e. promovarea sechestrării și a conservării carbonului în agricultură
și silvicultură;
6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
a. facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi
mici, precum și crearea de locuri de muncă;
b. încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
c. sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale
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4.2a - sprijin pentru investiții în procesarea/marketing produselor
din sectorul pomicol,
4.3 - investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice.
M06 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor (articolul 19)
6.1 - ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri,
6.2 - sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în
zonele rurale,
6.3 - ajutor pentru începerea activității, acordat pentru dezvoltarea
fermelor mici,
6.4 - sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități
neagricole,
6.5 - plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii
fermieri care își transferă permanent exploatația către alt
agricultor.
M07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (articolul
20)
7.2 - sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea
tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții
în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de
economisire a energiei,
7.6 - sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea,
refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al
satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum
și acțiuni de sensibilizare ecologică
M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea
viabilității pădurilor (articolele 21-26)
8.1 - sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite
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M01 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
(articolul 14)
1.1 - sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor
pentru dobândirea de competențe
1.2 - sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare
M02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de
înlocuire în cadrul fermei (articolul 15)
M04 - Investiții în active fizice (articolul 17)
4.1 - investiții în exploatații agricole,
4.1a- investiții în exploatații pomicole,
4.2 - sprijin pentru investiții în procesarea/marketing produselor
agricole,

M09 - Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură
și silvicultură (articolul 27)
9.1 - înființarea de grupuri și organizații de producători în
agricultură și silvicultură
9.1a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
M10 - Agromediu și climă (articolul 28)
10.1 - plăți pentru angajamente privind agromediul și clima
M11 - Agricultură ecologică (articolul 29)
11.1 - plăți pentru practici și metode de conversie către agricultura
ecologică
11.2 - plăți pentru de menținerea de practici și metode pentru
agricultura ecologică

