
* *< * *

PHOltCT FINANȚAT Ol 
VNlVNtA EUftOPtANÂ

MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

»*Wl RCMĂHtlC AII ViHOBl

SAFIR
împreună creșiem 

Tir satul românesc Colinele Tutowf
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei”
Sediul social: corn. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com
Cod de identificare fiscală: 31054744 m.a
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 IRON compart»*

t
jut

Nr.lnreg.lȘ,

Dezvoltarea locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității

Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2020 Măsură 7/6B - Apelul 01
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei” anunță deschiderea 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 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 7/6B — Apelul 01

3. Categoriile de beneficiari eligibili:
> Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale in vigoare;
> ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “Colinele Tutovei”;
> GAL “Colinele Tutovei” începând cu al doilea apel de selecție, in cazul in care nici un alt solicitant nu și-a manifestat interesul pentru 

investiții in infrastructura sociala - centru vocational.

4. Fondul disponibil este de 10.000,95 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2020 Măsură 7/6B - 

Apelul 01 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/înfîințarea 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 de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
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