ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță lansarea în perioada 05 octombrie 2017 – 03
noiembrie 2017 a Sesiunii nr.1 din 2017 de cereri de proiecte pentru măsura M1/6B
M1/6B - Sporirea calității vieții persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 82.850 €
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000€
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M1/6B sunt:
➢
➢
➢
➢

UAT-uri (comune din teritoriul GAL Valea Siretului de Jos) si asociatii ale acestora
ONG-uri,
Unitati de cult
GAL, cu menţiunea: În situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestei
măsuri, cu respectarea legislației specifice.

Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M1/6B în cadrul Apelului de selecție este 03 noiembrie 2017, ora 13:00.
Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna Dumbraveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei
Comunei Dumbraveni, etajul 1, Sala de sedinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 – 13,00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M1/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului de Jos și
în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de Jos pune la
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M1/6B, lansate în cadrul acestui apel de
selecție.
Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20
Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță lansarea în perioada 05 octombrie 2017 – 03
noiembrie 2017 a Sesiunii nr.1 din 2017 de cereri de proiecte pentru măsura M2/6A,6B
M2/6A,6B - Educarea, formarea și creșterea gradului de ocupare în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, în special
minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 50.000 €
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000€
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M2/6A,6B sunt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

UAT-uri: comune din teritoriul GAL Valea Siretului de Jos
ONG-uri, Fundatii
Asociatii de dezvoltare intracomunitara
Furnizori de formare profesionala privati
Parteneriate
GAL (în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestei
măsuri, cu respectarea legislației specifice).

Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M2/6A,6B în cadrul Apelului de selecție este 03 noiembrie 2017, ora 13:00.
Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna Dumbraveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei
Comunei Dumbraveni, etajul 1, Sala de sedinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 – 13,00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M2/6A, 6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului de Jos
și în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de Jos pune la
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M2/6A,6B, lansate în cadrul acestui apel de
selecție.
Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20
Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță lansarea în perioada 05 octombrie 2017 – 03
noiembrie 2017 a Sesiunii nr.1 din 2017 de cereri de proiecte pentru măsura M3/6C
M3/6C – Investiții în infrastructura de broadband în spațiul rural
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 33.140 €
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 33.140 €
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M3/6C sunt:
➢ Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea
346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
➢ GAL - în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii,
cu respectarea legislației specifice.
➢ Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice.
Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M3/6C în cadrul Apelului de selecție este 03 noiembrie 2017, ora 13:00.
Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna Dumbraveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei
Comunei Dumbraveni, etajul 1, Sala de sedinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 – 13,00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M3/6C sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului de Jos și
în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de Jos pune la
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M3/6C, lansate în cadrul acestui apel de
selecție.
Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20
Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță lansarea în perioada 05 octombrie 2017 – 03
noiembrie 2017 a Sesiunii nr.1 din 2017 de cereri de proiecte pentru măsura M4/2A,3A,6A
M4/2A,3A,6A – Investiții în exploatații agricole în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 388.930 €
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 70.000€ (achiziție simplă), 140.000 € (constructii-montaj, lanț integrat)
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M4/2A,3A,6A sunt:
➢ Exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL din categoria: PFA; II; IF ; SNC ; SCS ; SA; SCA; SRL;
➢ Societate comercială cu capital privat;
➢ Societate cooperativă agricolă;
➢ Cooperativă agricolă;
➢ Grup de producatori
Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M4/2A,3A,6A în cadrul Apelului de selecție este 03 noiembrie 2017, ora 13:00.
Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei
Comunei Dumbrăveni, etajul 1, Sala de ședinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 – 13,00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M4/2A,3A,6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului de
Jos și în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de Jos pune la
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M4/2A,3A,6A, lansate în cadrul acestui apel de
selecție.
Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20
Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță lansarea în perioada 05 octombrie 2017 – 03
noiembrie 2017 a Sesiunii nr.1 din 2017 de cereri de proiecte pentru măsura M7/5C,6A
M7/5C,6A – Investiții în activități non-agricole productive în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 452.074 €
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000€ (servicii) si 100.000 € (producție, turism)
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M7/5C,6A sunt:
➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici, asociatii (care au prevazut in statut si derularea de activitati economice) existente din spațiul
rural;
➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou-infiintate (cu o vechime de maxim 3 ani fiscali si care nu au desfasurat activitate pana la
momentul depunerii cererii de finantare – start-up) din spatiul rural;
➢ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizati cu statut de minim PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.
Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M7/5C,6A în cadrul Apelului de selecție este 03 noiembrie 2017, ora 13:00.
Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei
Comunei Dumbrăveni, etajul 1, Sala de ședinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 – 13,00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M7/5C,6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului de Jos
și în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de Jos pune la
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M7/5C,6A, lansate în cadrul acestui apel de
selecție.
Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20
Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

