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Prelungire Apel de selecfie variants simplificatS

MSsura 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susfinerea intreprinderilor din sectorul non-agricol

Numarul de referinfS al sesiunii de selectie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019: 

perioada de lansare: 03.12.2019-17.01.2020, se prelunge$te pana la data de 17.02.2020

ASOCIAJIA "GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCE$TI-FOCURI", anunfa prelungirea apelului 

de selecfie nr. 1/2019, din perioada 03.12.2019 - 17.01.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

Masura 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susfinerea intreprinderilor din sectorul non-agricol, din 

Strategia de Dezvoltare Locals a Asociafiei "Grupul De Acfiune Locala Microregiunea Belcejti-Focuri", 2014- 

2020, pSnS la data de 17.02.2020.

Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru mSsura 5.6A, apel 1/2019, devine: 03.12.2019 - 

17.02.2020

Data lansarii apelului de selectie: 03.12.2019

Locul $i intervalul orarin care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Madarje$ti, Com. BSItati, Jud. Ia$i, de 

luni panS vineri, Tn intervalul orar 10.00 -13.00.

Data limits de depunere a proiectelor: 17.02.2020, ora 13.00.

Beneficiari eiigibili (direcfi):

► Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifies activitatea prin infiintarea unei 

activitSfi non-agricole tn spafiul rural din teritoriul GAL Microregiunea Belcejti-Focuri pentru prima datS.

► Micro-intreprinderi $i intreprinderi mici existente din spafiul rural, respectiv al teritoriului GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri, care i$i propun activitSti non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana 

la data aplicSrii pentru sprijin;

► Micro-intreprinderi $i intreprinderi mici noi, cu sediul social si punctele de lucru in cadrul teritoriului 

GAL Microregiunea Belcejti-Focuri, infiinfate in anul depunerii aplicafiei de finanfare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfS^urat activitafi pana in momentul depunerii acesteia.

Beneficiari indirect:

► Persoanele din categoria populafiei active aflate in cSutarea unui loc de munca

Teritoriul Asociafiei Grup de Acflune Locala Microregiunea Belcejti-Focuri acopera urmStoarele unitSfi 

administrativ teritoriale: Comuna Baltafi, Comuna Belcejti, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna 

FSntSnele, Comuna Focuri, Comuna Scobinfi, Comuna Sirefel.

Fondurile disponibile pentru MSsura 5.6A: 144.586,86 Euro 

Fondurile disponibile alocate in aceastS sesiune pentru MSsura 5.6A: 144.586,86 Euro.

Suma totals alocatS pentru MSsura 5.6A, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 

244.586,86 Euro

Suma maximS nerambursabila care poate fi acordata pentru finanfarea unui project: 48.195,62 Euro.

Informafii detaliate privind accesarea ?i derularea MSsurii 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin 

susfinerea intreprinderilor din sectorul non-agricol, sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL 

pentru masura M5.6A, postat pe pagina de internet a GAL: www.galbelcestifocuri.ro.

Datele de contact unde soli citanfii pot obfine informafii suplimentare:

Sediu: Comuna BSIfafi, sat M5dirje$ti, judeful la$i

Telefon: 0754.232.334

E-mail: officeff>galbelcestifocuri.ro

WEB: www.galbelcestifocuri.ro

Toate informafiile detaliate, aferente masurii M5.6A lansate in cadrul prezentului apel de selectie, sunt 

disponibile pe suport tipSrit la Sediul Social: Loc. Madarje$ti, Com. BSIfafi, Jud. Ia?i,.

Asociafia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belce$ti-Focuri

Prejedinte, 
Vasile AfTEFANEI
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/..xbJXS.., 1/ Apel de selecfie proiecte varianta detaliata
MSsura 5.6A - Diversifiesrea economiei rurale prin sus^inerea intreprinderilor din sectoral non-agricol

Numdrul de referinja al sesiunii de selecfie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019:

perioada de lansare: 03.12.2019 -17.01.2020, se prelunge$te pana la data de 17.02.2020

ASOCIAJIA "GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCE$TI-FOCURI", anunfa prelungirea apelului 

de seieefie nr. 1/2019, din perioada 03.12.2019 - 17.01.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

MSsura 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susfinerea intreprinderilor din sectoral non-agricol, din 

Strategia de Dezvoltare Locala a Asociafiei "Grupul De Acfiune Locala Microregiunea Belce$ti-Focuri", 2014- 

2020, pand la data de 17.02.2020.

Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 5.6A, apel 1/2019, devine: 03.12.2019 * 

17.02.2020

Data lansSrii apelului de selecfie: 03.12.2019

Locul $i intervalul orar in care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Madarje$ti, Com. Baltati, Jud. Ia$i, de 

luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 -13.00

Data limits de depunere a proiectelor: 17.02.2020, ora 13.00.

Beneficiari eligibili (directi):

► Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care i$i diversified activitatea prin infiintarea unei 

activitati non-agricole in spafiul rural din teritoriul GAL Microregiunea Belce$ti-Focuri pentru prima data.

► Micro-intreprinderi $i intreprinderi mici existente din spafiul rural, respectiv al teritoriului GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri, care isi propun activitdti non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana 

la data aplicarii pentru sprijin;

► Micro-intreprinderi $i intreprinderi mici noi, cu sediul social $i punctele de lucru in cadrul teritoriului 

GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, infiinfate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfd^urat activitati pand in momentul depunerii acesteia.

Beneficiari indireefi:

► Persoanele din categoria populafiei active aflate in cautarea unui loc de munca

Teritoriul Asociafiei Grup de Acfiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri acopera urmatoarele unitati 

administrate teritoriale: Comuna Baltati, Comuna Belce^ti, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna 

Fdntdnele, Comuna Focuri, Comuna Scobin|i, Comuna Siretel.

Fondurile disponibile pentru MSsura 5.6A: 144.536,86 Euro

Fondurile disponibile alocate in aceastd sesiune pentru MSsura 5.6A: 144.586,86 Euro.

Suma totald alocatd pentru MSsura 5.6A, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 

244.586,86 Euro

Suma maxima nerambursabild care poate fi acordata pentru finantarea unui protect: 48.195,62 Euro.

Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fi$a masurii SDL, aprobata de MADR $i a Ghidului solicitantului 

M5.6A, va fi 100% $i va fi acordat sub formd de sumd forfetard pentru finantarea infiintarii de noi activitati non- 

agricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Valoarea eligibila a unui project: este de 48.195,62 Euro.

Cheituieli eligibile pentru MSsura M5.6A:

■ Construct, extinderea $i/sau modernizarea $i dotarea cladirilor pentru efectuarea activitatilor vizate 

prin protect, dotarea aferenta cu echipamente, utilaje noi;

■ Achizitionarea $i costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii $i echipamente noi;

• Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software $i achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, mdrei.


