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ASOCtATtA GRUp DE ACTTUNE I-OCAU "LUNCA JOASA A STRETULU!"
iud. Galati, Sat Branistea, Com. Branistea, Str. Stefan cel Mare

Sediu Operalional: Jud. Galali,Sat gendreni,Com. gendreni
Reg. 58/31.10.20121 CtF 30849360

Banca Transilvania, tBAN RO06BTRLRONCRTOO631512O5
T el : 07 57 026303, 07 487 87 616, 07 57 026300

I gal lis@vahoo.com
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Apel de seleclie - varianta simplificati
0416$- "DEZVOLTAREA MEDIULU| DE AFACERT LOCAL"

Data postarii:21.06.2019

Asocialia Grup de Acliune Locali "Lunca Joasi a Siretului " anunli lansarea in perioada 2g
iunie 2019 - 27 iulie 2019 a primei sesiuni de depunere a proiectelor pe anul 2019, pentru misura
MO4l6A- "Dezvoltarea mediului de afaceri local,,.
Data lansirii apeluluide seleclie: 28 iunie 2019

Misura lansati prin apelulde seleclie: Misura O4l6A- "Dezvoltarea mediuluide afacerilocat,,;

Tipurile de beneficiari eligibili, sunt:

o Societiti comerciale cu activitate in domeniul nonagricol;
o intreprindereindividualS;

Beneficiari indirecli:
o Mediulde afaceri local;
o Autoritilile locale;
o $omeri;

Fondurile disponibile pentru Misura o4l6A- "Dezvoltarea mediuluide afacerilocal',: 15g.000 euro;

Suma maximi nerambursabilS care poate fiacordat5 pentru un proiect:39.500 euro.

Data limiti de primire a proiectelor:27 iulie2OLg

ATENTTE!

Gal Lunca Joasd a Siretului, a stabilit un prag de supraconbtractare pentru inchiderea sesiunii,

valoarea proiecte depuse cel pufin 7LO% din valoarea alocdrii sesiunii, caz in care perioada sesiunii

poate fide minim 5 zile lucritoare.

Locul 9i intervalul orar in care se pot depune proiectele: sediul operafional al Asocialiei ,,Grup de

Acliune LocalS Lunca Joasd a Siretului" din Judeful Gala;i, comuna gendreni, sat Sendreni (ldng6 ciminul

cultural) in fiecare zi lucritoare, in intervalul orar 10.00-14.00.

lnformalii detaliate privind accesarea gi derularea misurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului

elaborat de GAL - "Lunca Joasi a Siretului" pentru MAsuRA 04/6A- "DEZVoLTAREA MED|SLUI DE

AFACERI LOCAL" sunt disponibile pe pagina de internet www.galluncaioasaasiretului.ro

Datele de contact ale GAI unde solicitanlii pot ob]ine informa]ii detatiate:
Sediu Operalional: judelul Galali, sat Sendreni, comuna gendreni (16ngd Ciminul Cultural)
Web: www.galluncaioasaasiretu lui.ro ;
E-mail: sal lis(ovahoo.com Telefon: 0757026303;07570263OL;07487876t6;0758042295;

[a sediul operational al GAL "Lunca JoasS a Siretului" este disponibiti versiunea pe suport
tipirit a informatiilor detaliate aferente misurii lansate.

Reprezentant legal

Alin RACoVT[A
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