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Anunț lansarea apel de selecție Măsură 6/6A 
înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local

Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2020 Măsură 6/6A - Apelul 01
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 6/6A- 
“înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local” 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 6/6A - Apelul 01
3. Categoriile de beneficiari eligibili:

> Fermierii sau membrii unor gospodării agricole, din teritoriul GAL, care își diversifică activitatea de bază din agricultură și doresc să 
dezvolte o activitate non-agricole în cadrul unei întreprinderii nou înființată care se încadrează în categoria de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și care inițial au accesat sau se angajează să acceseze măsura M1/2A;

> Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non- 
agricole pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA);

> Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la 
data aplicării sprijinului;

> Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, 
care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-up);

> Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non- 
agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici
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