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Apel de seleclie - varianta simplificati
rvlAsuna ouLA- "TNFoRMARE 9r TRANSFER DE CUNOSTINTE PENTRU

SUSTENABILITATE,,
Data posta rii: 06.O4.2O22

Asocialia Grup de Acliune Local5 "Lunca Joasd a Siretului " anunli depunerea proiectelor in
perioada 07.0?.2022-06,04.2022 a sesiunii de depunere a proiectelor pentru misura M01/1A -
"!nformare 9i transfer de cunogtinle cunogtinte pentru sustenabilitate" a fost prelungita pana pe data
de20.04.2O22
Data lansdrii apelului de seleclie: 07.O3.2022

Misura Iansatd prin apelul de seleclie: Mdsura 01,11,A ."lnformare gi transfer de cunogtinte pentru

sustenabilitate";

Tipurile de beneficiari eligibili, sunt:

Beneficiariidirecli pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceastd mdsurd sunt:
o Societdli comerciale cu activitate in domeniul agricol ;i/sau domenii conexe;
o Furnizorii de servicii de formare profesionalS;
o Fermieri/Asocia!ii agricole gi structuri asociative;
o Asocialiiprofesionale;
o Grup de producdtori;
o Alte structuri asociative, inclusiv de tip GAL, FLAG etc.

Beneficiari indirecfi, persoane fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL "Lunca Joasd a Siretului":
- Tineri, femeigi minorit5li locale, cu precddere rromi;

- $omeri;
- Defindtorii de terenuri;
- Crescdtorii de animale;

- Apicultori

Fondurile disponibile pentru Mdsura 0U1,A - "lnformare ;i transfer de cunogtinle pentru

sustena bi I it ate" : 26.7 57,60 e u ro;

Suma maximi nerambursabilS care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect: Valoarea eligibild

pentru un proiect pe aceastd mdsurd trebuie sd fie cuprinsd intre minim 5000 euro si maxim 26.757,60

euro.

Data limiti de depunere a proiectelor:2O.04.2022

Locul 9i intervalul orar in care se pot depune proiectele: sediul social al Asocia!iei ,,Grup de Ac!iune

Locald Lunca Joasd a Siretului" din Judelul Galali, comuna Branistca, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare,

nr. 1-, (la primarie) in fiecare zi lucrdtoare, in intervalul orar 09:00-13:00.

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

elaborat de GAL "Lunca Joasd a siretului" pentru MASURA 04/6A- "DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI

LOCAL" sunt disponibile pe pagina de internet www.galluncaioasaasiretului.ro
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Aten!ie !

Termenul maxim de finalizare a proiectelor - 37.72.2023, iar termenul limiti de depunere a ultimei

cereri de plati a beneficiarilor - 30.09.2023.

ATENTTE!

Gal Lunca Joasi a Siretului, a stabilit un prag de supracontractare pentru inchiderea sesiunii, valoarea

proiecte depuse cel pulin LIO%din valoarea alocirii sesiunii, cazin care perioada sesiunii poate fi de

minim 5 zile lucrdtoare.

Datele de contact ale GAL unde solicitanlii pot obtine informalii detaliate:
Sediul social: judelul Galafi, comuna Branistea, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare, nr. 1, (la primarie)

Web: www.galluncaioasaasiretului.ro ;

E-ma il : gal_ljs@yahoo.com

Te I efo n : 07 57 026303 ; 07 57 026301.; 07 487 87 616; 07 58042295; -
La sediul socialal GAL "Lunca Joasi a Siretului" este disponibilS versiunea pe suport tipirit a

informaliilor detaliate aferente misurii lansate.

Reprezentant legal


