APEL DE SELECȚIE (varianta simplificată)
sesiunea 1/2018
Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul în orașul TARGU
BUJOR , județul Galați, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile
Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei
de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI,
CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI.
Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunară Nr. 1/2018 începând cu
data de 01.11.2018 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:
1. MĂSURA 01/2A –”Investiții in domeniul agricol”.
Fonduri disponibile 94.577 Euro
 Beneficiari eligibili
- Societati comerciale;
- fermieri/asociatii agricole si structuri asociative cu activitate desfasurata pe teritoriul
GAL-ului de minim 6 luni la data depunerii aplicatiei cu excepția persoanelor fizice
neautorizate,
-grup de producători/asociatii infiintate la data depunerii cererii de finantare,
-tineri fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate,
-persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului.
 Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro
2. MĂSURA 03/6A – “Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale “.
Fonduri disponibile 100.000,00 Euro
 Beneficiari eligibili:
-Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau microîntreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru
populația rurală (non-agricole);
-Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de
finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat
activități până la momentul depunerii acesteia (start-up).
 Valoarea maximă a sprijinului forfetar pentru un proiect: 33.000 euro
3. MĂSURA 04/6B-“Infrastructura socială și economică europene”
Fonduri disponibile 360.000 Euro
 Beneficiari eligibili:
-Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și
comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.
-ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000.
 Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro
Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 1/2018 se face la sediul Asociației Grupul de
Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din oraș TÂRGU BUJOR, strada General Eremia
Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5 județul Galați în intervalul
orar 17:00 – 21:00
Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minimă a

sesiunii este de 30 zile calendaristice.
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Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse in Ghidului
solicitantului și procedura de selecție se regăsesc pe site-ul www.galeg1863.ro .
Versiuni pe suport tipărit a informatiilor sunt disponibile la sediul GAL Eremia Grigorescu
1863 Galați din localitatea TARGU BUJOR , unde pot fi consultate de către posibilii solicitanți.
Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la
sediul din Oraş TARGU BUJOR , strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului
Târgu Bujor, Camera nr. 5, județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la
galeg1863gl@gmail.com .

Reprezentant Legal
Butunoiu Dorin
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