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i— Data............Anunț lansarea apel de selecție Măsură 5/4A
Investiții care vizează reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale 

protejate
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2020 Măsură 5/4A - Apelul 
01
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M5/4A Investiții care vizează reconstrucția ecologică și 
conservarea ariilor naturale protejate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL 
“Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 12 August - 14 Septembrie 2020 
de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-12.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile 
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 04.

1. Data lansării Apelului de Selecție: 12.08.2020
2. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 12.08.2020 - 

14.09.2020. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 
acestei măsuri este 14.09.2020, ora 12:00

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Măsura 5/4A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Săucești, Comun Săucești, strada Orhideelor, nr. 1, Județul Bacău, în intervalul orar 09:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 11.786 euro
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M5/4A care poate fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2020 Măsură 5/4A - Apelul 01 este de 
11.786 Euro;

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare 
de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%

c. Suma minima nerambursabile alocata pe M5/4A care poate fi acordata pentru 
finanțarea unui proiect in cadrul sesiunii 2020 Măsură 5/4A - Apelul 01 este de 5.000 
euro

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții este Anexa nr.
1 la Ghidul Solicitantului aferent M5/4A, este afisașă pe site-ul www.galcolineletutovei.ri, 
și la sediul Asociației GAL „Colinele Tutovei”
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