ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad,317340
Tel/Fax: 0257-384040
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

APEL DE SELECȚIE
Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș - Măderat
Anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru Măsura 1.1 / 6A - „Sprijin pentru dezvoltarea
activităților non-agricole din teritoriul Gal Podgoria Miniş-Măderat”.
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 07.08.2017
2. Măsura lansată prin apelul de selecție M.11 /6A – cu tipurile de beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acurdat pe Măsura 1.1. . ”Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole
din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat” sunt:

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups);

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul
întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia
persoanelor fizice neautorizate.

3. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui
proiect:
- Fondurile disponibile pentru Măsura 1.1 / 6A – „Sprijin pentru dezvoltarea activităților nonagricole din teritoriul Gal Podgoria Miniş-Măderat” sunt de 593.015 euro;
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul
măsurii 1.1/6A este de 200.000 euro;
- Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 euro/proiect;
- Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru
măsura în cauză, prin aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL).
4. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 08.09.2017
5. Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL:
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 1.1/6A din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoriului Podgoria Miniș-Măderat sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”
elaborat
de
GAL,
aferent
Măsurii
1.1,
care
este
publicat
pe
site-ul
www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul sesiuni de finanțare, sub-meniul prezentare măsuri.
6. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad,317340
Tel/Fax: 0257-384040
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

Vă aşteptăm la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” situat în comuna
ŞIRIA, strada 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340.
Informații suplimentare pot fi furnizate și la telefon 0257-384040 în intervalul orar 10 - 14, de luni
până vineri.
Scrieţi-ne pe galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro și consultați pagina noastră de internet
www.galpodgoriaminismaderat.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri
nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podgoria Miniș-Măderat.
7.Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente
măsurilor lansate.
Vă putem oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL.

