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Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei”
Sediul social: com. SSucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacau, 607540, telefon: 0740836126, e-mail 2alcolineletutovei@vahoo.com 
Cod de identificare fiscala: 31054744
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 IRON

Anunt lansarea apel de selectie Masura 5/4A
Investifii care vizeaza reconstrucfia ecologica §i conservarea ariilor naturale protejate

Numarul de referinfa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura 5/4A - Apelul 01
Asociafia Grup de Ac(iune Locals ’’Colinele Tutovei” anunfS deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 5/4A - 
“Investifii care vizeaza reconstruct ecologies §i conservarea ariilor naturale protejate” in cadrul Strategic! de Dezvoltare Locala 
GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 29 Martie - 20 Mai 2022 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 Select: 29.03.2022
2. Masura lansata prin apelul de selectie: Sesiunea 2022 Masura 5/4A - Apelul 01
3. Categoriiie de beneficiari eligibili:

> Comunele §i asociatiile acestora, conform legislajiei nationale in vigoare;
> Custodele sitului este Asociafia Vanatorilor §i Pescarilor Sportivi Roman.
> ONG-uri cu sediul/punct de lucre pe teritoriul GAL;

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 11.786 euro
a. Suma maxima nerambursabila 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 autoritatile publice locale §i 

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 finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura 

5/4A - Apelul 01 este de 5.000 euro
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5.

6.

Data limit! de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisl in perioada 29.03.2022- 20.05.2022 Termenul limits de depunere pentru 
sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este 20.05.2022, ora 12:00.
Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru 
masura 5/4A, sunt disponibile la sediul asociafiei din localitatea Sauce$ti, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Baciu si pe site-ul 
www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 5/4A

7. Date de contact $i informafii: Sat SSuce§ti, Comuna SSuce§ti, strada Orhideelor Nr.l, Judeful Baciu
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@yahoo.com, telefon: 0740836126

8. La sediul GAL din Sat Sauce§ti, Comuna Saucejti, strada Orhideelor Nr.l, Judeful Bacau se regasesc tipirite informatiile detaliate 
aferente mlsurilor lansate

Durata de implementare a contractului de finanfare este de pana la data de 31.12.2025, iar ultima cerere de plata a 
beneficiarilor trebuie depusa cel tarziu la data de 30.09.2025, conform Ghidului GAL implementare SDL v.ll.

Pentru proiectele aferente masurilor cu sprijin forfetar, contractarea proiectelor se va efectua pana la data de 31.12.2023.

Reprezentant legal GAL,
Solomon Bogdan Ovidiu
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