PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

14 august 2018
APEL DE SELECŢIE
cu nr. de referinţă 3/2018
GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 3/2018 în perioada
14 august 2018 – 14 septembrie 2018 deschide sesiune a cererii de proiecte aferente Măsurilor cuprinsă în SDL,
finanțat prin programul LEADER, sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru
finanțarea proiectelor sunt:

Măsura SDL

Beneficiari eligibili

Entităţi private: Furnizori de
formare profesionala
- ONG-uri
11/1C „Acțiuni de
- Întreprinderi individuale
informare și transfer de
- Întreprinderi familiale
cunoștințe”
- Persoane fizice autorizate
- Micro-entități, întreprinderi
mici
- Întreprinderi individuale
- Întreprinderi familiale
- Persoane fizice autorizate
21/2B „Sprijin pentru
- Microentități,
investiţii agricole”
- Întreprinderi mici
din teritoriul LEADER GAL Târnava
Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni
- Întreprinderi individuale
- Întreprinderi familiale
- Persoane fizice autorizate
- Micro-entități, IMM-uri
- Cooperative agricole
22/2A „Dezvoltarea
- Societăți cooperative
agriculturii”
- Grup de producători
- Composesorate
- Asociații de crescători animale.
din teritoriul LEADER GAL Târnava
Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni
- UAT-uri comune și orașe mici
61/6B „Îmbunătățirea din teritoriul LEADER GAL Târnava
calității vieții rurale”
Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni

Fonduri
Valoarea
Suma maximă Ajutor
nerambursabile maximă eligibilă nerambursabilă public
disponibile
a unui proiect a unui proiect
%
euro
euro
euro

26.280,40

26.280,40

26.280,40

100%

40.000

40.000

40.000

100%

49.526,10

99.052,20

49.526,10

50 %

64.093,64

64.093,64

64.093,64

100%

Depunerea proiectelor aferente Măsurilor se va face în perioada: 14.08.2018 - 14.09.2018, la sediul GAL din orașul
Sângeorgiu de Pădure, P-ța. Rhedey Claudia, nr. 1, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 –
15:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 14.09.2018, ora 15:00.
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Ghidurile Solicitantului și Anexele acestora pentru fiecare Măsură sunt publicate pe pagina de internet a GAL
www.leadertarnavamica.ro, care conține date complementare, specifice aplicate de GAL, criteriile de selecţie,
modelul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții.
Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de
internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro).
Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte,
vicepreşedinte și 5 membrii, cu apartenență sectorială de 28,5% publică, 28,5% privată, 43% societate civilă.
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile), adică Procedura de
evaluare şi selecţia a proiectelor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se regăsesc pe site-ul www.leadertarnavamica.ro într-o secțiune distinctă:
Utile >> Proceduri de lucru GAL.
Informațiile detaliate aferentă măsurii lansate sunt specificate în Apelul de selecție varianta detaliată care se
regăsește atât pe pagina de internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro) cât și la sediul GAL pe suport tipărit.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni:
Sediu: Orașul Sângeorgiu de Pădure, P-ța Rhedey Claudia, nr.1,
email: kktt.leader@gmail.com,
Site: www.leadertarnavamica.ro
Tel: 0786 899072, 0786 899073, 0786 899074, 0786 899075
GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective.
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