APEL DE SELECȚIE
Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita
anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte pe Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2 ,,Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:

M3/6A - 01/18- 09 MARTIE 2018

Data lansării apelului : 18 IANUARIE 2018
Măsura de finanțare deschisă :

MĂSURA M3/6A - “STIMULAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN
SPAȚIUL RURAL PRIN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE”

Beneficiari eligibili:
•
•
•
•

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care, în cadrul întreprinderii deja existente,
încadrabilă în categoria micro-intreprinderilor sau intreprinderilor mici, îşi diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural;
Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care desfăşoară activităţi
non-agricole.
Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici noi, care își propun activități non-agricole, înfiinţate
în anul depunerii aplicaţiei pentru finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu
au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up);
Cooperative.

Fondul nerambursabil total disponibil:

500.000 EURO

Suma maximă nerambursabilă/proiect:

100.000 de euro/proiect

Intensitatea sprijinului:

90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Data limită pentru depunerea proiectelor:

09 MARTIE 2018

În perioada 18 Ianuarie 2018 – 09 Martie 2018, de Luni până Vineri, între orele 10.00
– 14.00, la Punctul de lucru al GAL din Localitatea Gurghiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.5, Județul Mureș.

Depunerea proiectelor:

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a Apelului, disponibil în format electronic
sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M3/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului si Anexe,
disponibile pe site-ul www.galprietenia.ro

Date de contact pentru informații suplimentare:
Telefon GAL : 0265536015
Telefon Manager GAL-Cristian Baciu: 0744581038
email: gal.mures.harghita@gmail.com,
site: www.galprietenia.ro

ASOCIAȚIA ,,GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREȘ-HARGHITA”
Localitate: Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 5, judeţ Mureş, Cod:547295
Telefon fix/mobil: 0265536015/0744581038 Fax: 0265536015
e-mail: gal.mures.harghita@gmail.com

