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Anunf lansarea apel de selecfie Masura 7/6B
Dezvoltarea locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica plasata 

sub responsabilitatea comunita|ii

Numarul de referinfS al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2021 Masura 7/6B - Apelul 
02
Asociafia Grup de Acfiune Locala ”Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M 7/6B Dezvoltarea locals cu un grad ridicat de 
integrare socio-economic^ plasata sub responsabilitatea comunitSfii” in cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locals GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 31 
August - 01 Octombrie 2021 de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

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

1. Data lansarii Apelului de Selecfie: 31.08.2021
2. Data limits de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 31.08.2021 - 

01.10.2021. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei masuri este 01.10.2021, ora 12:00.

3. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
MSsura 7/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Sauce§ti, Comun SSuce?ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeful Bacau, in intervalul orar 08:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil este de 100.000 euro:
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M7/6B care poate fl acordata pentru 

finanfarea unui proiect in cadrul sesiunii 2021 Masura 7/6B - Apelul 02 este de 
50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructure educafionala, 
sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum 
redus de energie, cadastru general §i de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care 
au ca obiectiv modernizarea/infiinfarea de piefe, targuri $i oboare conform 
Regulamentului cadru de organizare si funcfionare a pietelor, tSrgurilor si 
oboarelor din 17.01.1996;

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele aplicate de autoritafile publice locale §i ONG-uricare nu sunt generatoare
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