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Anunț prelungire apel de selecție Măsură 7/6B
Dezvoltarea locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată
sub responsabilitatea comunității
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2019 Măsură 7/6B - Apelul
02
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță prelungirea sesiunii pentru
depunerea cererilor de proiecte M 7/6B
Dezvoltarea locală cu un grad ridicat de
integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității” în cadrul Strategiei
de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 30
Mai - 30 Iulie 2019 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 03.

1. Data lansării Apelului de Selecție: 30.05.2019
2. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 30.05.2019 30.07.2019. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă
acestei măsuri este 30.07.2019, ora 15:00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru
Măsura 7/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea
Săucești, Comun Săucești, strada Orhideelor, nr. 1, Județul Bacău, în intervalul orar 09:0015:00.
4. Fondul disponibil este de 155.374,45 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru
finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2019 Măsură 7/6B - Apelul 02 este de
50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educațională,
sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum
redus de energie, cadastru general și de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care
au ca obiectiv modernizarea/înființarea de piețe, târguri și oboare conform
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a piețelor, târgurilor și
oboarelor din 17.01.1996;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uricare nu sunt generatoare
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