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ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE 1/2018 
 

PENTRU MĂSURA M3/6B – COMUNITATE ATRACTIVA 
 
a) Asociatia Grupul de Acțiune Locală LA NOI IN SAT anunță PRELUNGIREA sesiunii 

de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura M3/6B – „COMUNITATE 
ATRACTIVA” pana la data de 13.04.2018; 

 
b) Data limita de depunere a proiectelor este: 13.04.2018, ora 14:00; 
 
c) Depunerea proiectelor se va face la sediul administrative GAL „LA NOI IN SAT” 

la adresa: Str. Decindea, nr. 4, camera 4, comuna Gavanesti, judetul Olt, de 
luni până vineri între Orele 10:00 – 14:00;  

 
d) Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M3/6B - 1/2018 – 

01.03.2018; 
 
Nota! Solicitantul trebuie să îndeplinească toate cerințele de conformitate și 
eligibilitate din Ghidul solicitantului elaborate de GAL disponibil pe site-ul 
www.gal-lanoiinsat.ro. 
 
e) Fondul disponibil pentru această măsură este de 486.208,31 Euro. 
d.1) Valoarea sprijinului public nerambursabil/ proiect nu va depasi 150.000 euro, 
iar in cazul ADI nu va depasi 200.000 euro. 
d.2) Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit 
si de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.  
 
f) Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații 

detaliate 
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile 
disponibile precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi 
versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate 
disponibilă la sediul GAL, precum și ghidul solicitantului publicat pe pagina web: 
www.gal-lanoiinsat.ro. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să ne contactați 
la nr. de tel. 0768.258.008 sau să formulaţi întrebări către GAL la adresa de e-
mail: gal-lanoiinsat@yahoo.com Asociaţia GAL „LA NOI IN SAT ” vă stă la dispoziţie 
de luni până vineri între orele 08:00 și 16:00 la sediul administrativ  din Str. 
Decindea, nr. 4, camera 4, comuna Gavanesti, judetul Olt, pentru a vă acorda 
informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa LEADER a PNDR, 
dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 
proiectelor. 


