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Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020, Apelul nr. 1/2020:
ioada de lansare: 05.06.2020-06.07.2020, se prelungește până la data de 17.07.2020

ASOCIAȚIA "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI", anunță prelungirea apelului 
de selecție nr. 1/2020, din perioada 05.06.2020 - 06.07.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 
Măsura 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, din 
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației "Grupul De Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri", 2014- 
2020, până la data de 17.07.2020.
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura 5.6A, apel 1/2020, devine: 05.06.2020 - 
17.07.2020
Data lansării apelului de selecție: 05.06.2020
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 09.00 -12.00.
Data limită de depunere a proiectelor: 17.07.2020, ora 12.00.
Beneficiari eligibili (direcți):

► Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei 
activități non-agricole în spațiul rural din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri pentru prima dată.

► Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, respectiv al teritoriului GAL 
Microregiunea Belcești-Focuri, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până 
la data aplicării pentru sprijin;

► Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, cu sediul social și punctele de lucru în cadrul teritoriului 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime 
de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

Beneficiari indirecți:
► Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă

Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri acoperă următoarele unități 
administrativ teritoriale: Comuna Bălțați, Comuna Belcești, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna 
Fântânele, Comuna Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel.
Fondurile disponibile pentru Măsura 5.6A: 144.586,86 Euro
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 5.6A: 144.586,86 Euro.
Suma totală alocată pentru Măsura 5.6A, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 
244.586,86 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 48.195,62 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 5.6A - Diversificarea economiei rurale prin 
susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL 
pentru măsura M5.6A, postat pe pagina de internet a GAL: www.galbelcestifocuri.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
Sediu: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul lași
Telefon: 0754.232.334
E-mail: office(5)galbelcestifocuri.ro
WEB: www.galbelcestifocuri.ro
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M5.6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediul Social: Loc. Mădârjești, Corn. Bălțați, Jud. lași,.
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