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Anunț lansarea apel de selecție Măsură 5/4A
Investiții care vizează reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale protejate
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Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2020 Măsură 5/4A - Apelul 01
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 5/4A - 
“Investiții care vizează reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale protejate” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 
GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 12 August - 14 Septembrie 2020 de luni până vineri, în intervalul orar 
08.00-12.00

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 04.

1. Data lansării Apelului de Selecție: 12.08.2020
2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2020 Măsură 5/4A - Apelul 01
3. Categoriile de beneficiari eligibili:

> Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
> Custodele sitului este Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman.
> ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 11.786 euro
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M5/4A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2020 Măsură 

5/4A - Apelul 01 este de 11.786 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și 

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 finanțarea unui proiect in cadrul sesiunii 2020 Măsură 

5/4A - Apelul 01 este de 5.000 euro
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