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Prelungire Apel de selecție proiecte varianta detaliatfc^
M8.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de miriontățf
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor; 1/2019, Apelul nr. 1/2019:
perioada de lansare: 25.04.2019 - 05.06.2019, se prelungește până la data de 05.07.2019

ASOCIAȚIA "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI", anunță prelungirea apelului
de selecție nr. 1/2019, din perioada 2.5.04.2019 - 05.06.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru
Măsura 8.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități, din Strategia de
Dezvoltare Locală a Asociației "Grupul De Acțiune Locală Microregiunea Belcești Focuri", 2014-2020, până la
data de 05.07.2019.
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura 8.6B, apel 1, devine: 25.04.2019.. 05.07.2019
Data lansării apelului de selecție: 25.04.2019
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Mădârjești, Corn. Bălțați, Jud. lași, de
luni până vineri, în intervalul orar 10.00 ■■ 13.00.
Data limită de depunere a proiectelor: 05.07.2019, ora 13.00.
Beneficiari eligibili (direcți):
► Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;
& ONG-uri;
t» Unități de cult conform legislației în vigoare;
► Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu
cultural de utilitate publică, de clasă B.
► GAL. Microregiunea Belcești-Focuri- în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se
aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirecți:
► Minoritatea ruși-lipoveni din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri;
► Populația marginalizată din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.
Fondurile disponibile pentru Măsura 8.6B: 50.000,00 Euro
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 8.6B: 50.000,00 Euro.
Suma totală alocată pentru Măsura 8.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de
50.000,00 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000,00 Euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, conform prevederilor din fișa
măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului M8.6B, va fi:
- pentru operațiunile generatoare de venit 90%;
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică 100%;
pentru operațiunile negeneratoare de venit 100%.
Valoarea eligibilă a unui proiect: este de minim 5.000 euro și maxim de 50.000,00 euro.
Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe
site • uI www.galbelcestifocuri.ro.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat
de GAL pentru măsura M8.6B, postat pe pagina de internet a GAL: www.gabelcestifocuri.ro.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
Sediu: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul lași
Telefon: 0754.232.334,
E -maiI: o ffice @galbelcestifo cure rOj
WEB: ww w .g albelcestifocuri.ro

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M8.6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt
disponibile pe suport tipărit la Sediu GAL: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul lași.

