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Prelungire Apel de selectie proiecte variants simplificata
118.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populatii constituite preponderent de minoritati

A \Jumarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019: 
iei oada de lansare: 25.04.2019 - 31.07.2019, se prelunge$te pana la data de 12.08.2019

V
ASOCIAJIA "GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCE$TI-FOCURI", anunfa prelungirea apelului de 
selectie nr. 1/2019, din perioada 25.04.2019 - 31.07.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Masura 
8.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populafii constituite preponderent de minoritafi, din Strategia de Dezvoltare 
Locala a Asociatiei "Grupul De Ac|iune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri", 2014-2020, pana la data de 
12.08.2019.
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 8.6B, apel 1, devine: 25.04.2019 - 12.08.2019
Data lansarii apelului de selectie: 25.04.2019
Locul $i intervalul orar In care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Madarjesti, Com. Balta|i, Jud. Iasi, de 
luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 -13.00.
Data iimita de depunere a proiectelor: 12.08.2019, ora 13.00.
Beneficiari eligibili (directi):

► Comunele prin reprezentanfii lor legali conform legislafiei nationale in vigoare;
► ONG-uri;
► Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
► Persoane fizice autorizate/societafi comerciale care de|in in administrare obiective de patrimoniu cultural 

de utilitate publica, de dasa B.
► GAL Microregiunea Belcesti-Focuri- in cazul in care niciun alt solicitant nu-si manifests interesul $i se 

aplica masuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirect:

► Minoritatea ru$i-lipoveni din teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri;
► Populafia marginalizata din teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.

Fondurile disponibile pentru Masura 8.6B: 50.000,00 Euro
Fondurile disponibile alocate in aceasta sesiune pentru Masura 8.6B: 50 000,00 Euro.
Suma totala alocata pentru Masura 8.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 
50.000,00 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanjarea unui project: 50.000,00 Euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, conform prevederilor din fi$a 
masurii SDL, aprobata de MADR si a Ghidului solicitantului M8.6B, va fi:
- pentru opera|iunile generatoare de venit 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica 100%;
- pentru operafiunile negeneratoare de venit 100%.
Valoarea eligibila a unui proiect: este de minim 5.000 euro si maxim de 50.000,00 euro.
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitanfii (versiune editabila), este publicat pe 
site-ul www.galbelcestifocuri.ro.
Informafii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat 
de GAL pentru masura M8.6B, postat pe pagina de internet a GAL: www.galbelcestifocuri.ro,
Datele de contact unde solicitanfii pot obfine informafii suplimentare:
Sediu: Comuna Balfafi, sat Madirjesti, judeful Iasi
Telefon: 0754.232.334, E-mail: office@galbelcestifocuri.ro , WEB: www.galbelcestifocuri.ro
Toate informafiile detaliate, aferente masurii M8.6B lansate in cadrul prezentului apel de selectie, sunt 
disponibile pe suport tiparit la Sediu GAL: Comuna Balfati, sat Madirjesti, jude|ul Iasi-

Asociafia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri

http://www.galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro
mailto:ffice@galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro
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Prelungire Apel de selectie proiecte variants detaliata
..................................... ~ Dezvoltarea teritoriilor cu populafii constituite preponderant de minoritati

M a.m.-p.n d R Numlrul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019: 
co»**RT**jj^^^[^e’noaciade lansare: 25.04.2019 - 31.07.2019, se prelunge$te pana la data de 12.08.2019

I'l'A r GIWTOL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA BELCESTI-FOCURI", anun|3 prelungirea apelului 
:: x^de selectie nr. 1/2019, din perioada 25.04.2019 - 31.07.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru
/ Masura 8.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populafii constituite preponderent de minoritafi, din Strategia de

Dezvoltare Locala a Asociatiei "Grupul De Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri", 2014-2020, pana la 
data de 12.08.2019.
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 8.6B, apel 1, devine: 25.04.2019 -12.08.2019 
Data lansarii apelului de selectie: 25.04.2019
Locul $i intervalul orar tn care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Madarjejti, Com. Baltaji, Jud. Iasi, de 
luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 -13.00.
Data limita de depunere a proiectelor: 12.08.2019, ora 13.00.
Beneficiari eligibili (directi):

► Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislafiei nationale in vigoare;
► ONG-uri;
► Unitafi de cult conform legislatiei in vigoare;
► Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare objective de patrimoniu 

cultural de utilitate publica, de clasa B.
► GAL Microregiunea Belce$ti-Focuri- in cazul in care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se 

aplica masuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirecti:

► Minoritatea ruji-lipoveni din teritoriul GAL Microregiunea Belce$ti-Focuri;
► Populafia marginalizata din teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.

Fondurile disponibile pentru Masura 8.6B: 50.000,00 Euro
Fondurile disponibile alocate in aceasta sesiune pentru Masura 8.6B: 50.000,00 Euro.
Suma totala alocata pentru Masura 8.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este in valoare de 
50.000,00 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanfarea unui proiect: 50.000,00 Euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, conform prevederilor din fi$a 
masurii SDL, aprobata de MADR ji a Ghidului solicitantului M8.6B, va fi:

pentru operatiunile generatoare de venit 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit 100%.
Valoarea eligibila a unui proiect: este de minim 5.000 euro si maxim de 50.000,00 euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune editabila), este publicat pe 
site-ul www.galbelcestifocuri.ro.
Informatii detaliate privind accesarea $i derularea acestei mSsuri sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat 
de GAL pentru masura M8.6B, postat pe pagina de internet a GAL: www.galbelcestifocuri.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediu: Comuna Baltafi, sat Madirjesti, judeful la$i
Telefon: 0754.232.334,
E-mail: office@galbelcestifocuri.ro,
WEB: www.galbelcestifocuri.ro

Toate informafiile detaliate, aferente masurii M8.6B lansate in cadrul prezentului apel de selectie, sunt 
disponibile pe suport tiparit la Sediu GAL: Comuna Baltafi, sat Madirje^ti, judeful la$i.

http://www.galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro
mailto:office@galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro

