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Anunf lansarea apel de selecjie Masura 5/4A
Investifii care vizeaza reconstrucfia ecologica §i conservarea ariilor naturale 

protejate
Numa rul de refer in fa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura 5/4A - Apelul 
01
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M5/4A Investifii care vizeazft reconstrucfia ecologica §i 
conservarea ariilor naturale protejate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
“Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 29 Martie - 20 Mai de luni pan a 
vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

La mtocmirea anunfului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile 
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.

1. Data lansirii Apelului de Selecfie: 29.03.2022
2. Data limits de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 29.03.2022- 

20.05.2022 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei mSsuri este 20.05.2022, ora 12:00.

3. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Masura 5/4A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Sauce$ti, Comun S5uce$ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeful Bacau, in intervalul orar 09:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 11.786 euro
a. Suma maxima nerambursabilS alocat pe M5/4A care poate fi acordata pentru 

finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura 5/4A - Apelul 01 este de 
11.786 Euro;

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

5. Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-1 foloseasca solicitanfii este Anexa nr. 
1 la Ghidul Solicitantului aferent M5/4A, este afisa^a pe site-ul www.ualcolineletutovei.ri, 
§i la sediul Asociafiei GAL „Colinele Tutovei”

6. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 
proicctului in conformitate cu cerinfele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului 
Solicitantului:

galcolineletutoveiftt_yahoo.com
http://www.ualcolineletutovei.ri







