
ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE tOCAtA Jud. Galati, Sat Branistea, Com. Branistea, Str. Stefan cel Mare 
1 
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\h!/& ,*,1r1 /l% "- Apel de seleclie - varianta simplificati
.( q ,.i . ,{/.{,9 MASURA 0416A- "DEZVOLTAREA MEDTULU| DE AFACERT LOCAL"

Data posta ri l: 28.O2.2O22

Asocialia Grup de Acfiune Local5 "Lunca Joasi a Siretului " anun]i lansarea in perioada
07,03.2022-06.04.2022 a prlmei sesiuni de depunere a proiectelor pe anul 2022, pentru misura
M04/6A - "Dezvoltarea mediului de afaceri local,,.

Data lansirii apelului de selecfie: 07.03.2022

Misura lansatS prin apelul de selecgie: Misura O4l6A J'Dezvoltarea mediului de afaceri local";

Tipurile de beneficiari eligibili, sunt:

o Societiti comerciale cu activitate in domeniul nonagricol;
. lntreprindereindividuati;

Beneficiari indlrecti:
o Mediul de afaceri local;
o Autoritdlile locale;
o $omeri;

Fondurile disponibile pentru Mdsura 0416A- "Dezvoltarea mediului de afaceri locat": 90.00O euro;

Suma maximi nerambursabili care poate fi acordati pentru un proiect:45.000 euro.

Data limiti de primire a proiectelor:06.04.2022

Locul gi intervalul orar in care se pot depune proiectele: sediul social al Asociafiei ,,Grup de Ac{iune
Localf, Lunca Joasd a Siretului" din Judeful Galaf i, comuna Branistea, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare,
nr. 1, (la primarie) in fiecare zi lucrdtoare, in intervalul orar 09:00-13:00.

lnformafii detallate privind accesarea gi derularea misurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului
elaborat de GAL - "Lunca Joasd a Siretului" pentru MASURA 04/6A- "DEZVoLTAREA MED|ULUI DE

AFACERI LOCAL" sunt disponibile pe pagina de internet www.galluncaioasaasiretului.ro
Atenlie!
Termenul maxim de finalizare a proiectelor - 31,72.2023, iar termenul limiti de depunere a ultimei
cereri de plati a beneficiarilor - 30.09.2023.

ATENTTEI

Gal lunca Joasi a Siretului, a stabilit un prag de supracontractare pentru inchiderea sesiunii, valoarea
proiecte depuse cel putin tlM din valoarea aloclrii sesiunii, caz in care perioada seslunii poate fi de

minim 5 zile lucritoare.
Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obline informalii detaliate:
Sediul social: judelul Galali, comuna Branistea, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare, nr. 1, (la primarie)
Web: www.galluncaioasaasjretului.ro ;
E-ma il : gal_ljs@yahoo.com

Telefon: 07 57 026303; O7 57026301; 07 487 87 616; O7 58042295;
[a sediul socialal GAL "Lunca Joasi a Siretului" este disponibili versiunea pe suport tipirit a

informaliilor detaliate aferente misurii lansate.

Reprezentant lega!


