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ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2018
PENTRU MĂSURA M3/6B – COMUNITATE ATRACTIVA
Asociatia Grupul de Acțiune Locală LA NOI IN SAT anunță PRELUNGIREA s esiunii
de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura M 3 / 6 B – „COMUNITATE
ATRACTIVA” pana la data de 13.04.2018

Pentru masura Masura M 3 / 6 B – „COMUNITATE ATRACTIVA” ce urmeaza a fi
lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si
beneficiarii eligibili sunt:

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M3/6B „COMUNITATE
ATRACTIVA”in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de
486.208,31 Euro

Sumele aplicabile si rata sprijinului:

Depunerea proiectelor se va face la sediul administrativ GAL „LA NOI IN SAT”
la adresa: Str. Decindea, nr. 4, camera 4, comuna Gavanesti, judetul Olt, în
perioada 01.03.2018-13.04.2018, de luni până vineri între Orele 10:00 –
14:00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 13.04.2018, orele
14.00.

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M3/6B - 1/2018 –
01.03.2018.
Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente
măsurilor lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la adresa de mai
sus.
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Valoarea sprijinului public nerambursabil/ proiect nu va depasi 150.000 euro, iar in
cazul ADI nu va depasi 200.000 euro.
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.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M 3 / 6 B – „COMUNITATE
ATRACTIVA” sunt:
BENEFICIARI ELIGIBILI DIRECTI: Autoritaţi publice locale si asociaţii ale acestora
(ADI-uri), ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare, Unitati de cult conform
legislatiei in vigoare.
D acă 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: gallanoiinsat@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

