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Anunț prelungire apel de selecție Măsură 9/6C î oX*9^"
Investiții în infrastructura în broadband, acces la internet precum și e-guverîiare publi<a

Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2019 Măsură 9/6C - Apelul 01
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță prelungirea sesiunii până la data de 30.07.2019 pentru depunerea 
cererilor de proiecte M 9/6C Investiții în infrastructura în broadband, acces la internet precum și e-guvernare publică” 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. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2019 Măsură 9/6C - Apelul 01

3. Categoriile de beneficiari eligibili:
> Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice;
> Agenții economici care au sediul sau punctul/punctele de lucru pe teritoriul GAL Colinele Tutovei care se încadrează în categoria 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, și care activează sau urmează să activeze în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

> GAL în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL poate fi beneficiarul 
măsurii, cu respectarea legislației specifice, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

4. 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
5. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 9/6C din teritoriul GAL “Colinele 
Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săucești, Comuna Săucești, strada Orhideelor, nr. 1, Județul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.
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