
GAL LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI  

 

 

 

LANSAREA APELULUI DE SELECTIE SI DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

                                                               PENTRU MASURA  

 

M4/ 6A Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe  teritoriul GAL 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului – Campia Desnatuiului, avand autorizatia de 

functionare nr.149/21.09.2016, anunta lansarea in perioada 26.03.2018 – 26.04.2018 a celei de-a 

doua sesiuni de depunere a cererilor de finantare, pentru masura M4/ 6A Infiintarea, 

modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe  teritoriul GAL, care se adreseaza 

urmatorelor categorii de beneficiari: 

Beneficiari directi 

- Microintreprinderile și intreprinderile mici care-si desfasoara activitatea în baza codurilor CAEN 

eligibile 

- Fermieri sau microintreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-un domeniul agricol și doresc sa 

depuna un proiect pentru domeniul non-agricol 

- Cooperative sau ONG-uri cu scop lucrativ 

- Structuri de economie sociala infiintate cf Legii 219/2015 

 

Data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL este data lansarii apelului de selectie. 
Durata apelului de selectie este de minim 30 zile calendaristice. 
In cazul in care s-a atins plafonul de 150% din valoarea eligibila alocata/masura, apelul de selectie 
se va inchide, cu exceptia situatiei in care acest plafon a fost atins in primele 5 zile calendaristice de 
la lansarea apelului. In aceasta ultima situatie, apelul se va inchide dupa expirarea celor 5 zile. 
Selectia se va realiza la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor. 

 

1.DATA lansarii apelului de selectie 26.03.2018 
 

2.DATA limita de depunere a proiectelor 26.04.2018 
 

3.LOCUL unde se pot depune proiectele Sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889 (in 
incinta Primariei, etaj 2) 

4.INTERVALul orar in care se pot depune 
proiectele 

10:00 – 14:00 
(de luni pana vineri) 
 

5.FONDUL disponibil – alocat in aceasta 
sesiune (euro) 
 

220.816,10 



6.SUMA maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea unui 
proiect (euro) 

70.000 

  
  7.Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

 -sediul GAL: comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 

 -office@galluncajiului.ro;   

-tel: 0743167672 

-interval orar: 10:00 – 14:00, de luni pana vineri 

  8.Alte informatii: 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4/ 6A Infiintarea, modernizarea și 

reabilitarea activitatilor non-agricole pe  teritoriul GAL se regasesc pe pagina de website 

www.galluncajiului.ro , pagina Masuri de Finantare, Subpagina M4/6A versiunea 02, fiind cuprinse in:  

-Ghidul solicitantului – versiunea 02 

-Fisa masurii actualizata 

-Procedurile de evaluare si selectie a proiectelor si de solutionare a contestatiilor 

-Fisa de verificare a incadrarii proiectului - versiunea 02 

-Fisa de evaluare generala a proiectului - versiunea 02 

-Fisa de verificare a criteriilor de selectie - versiunea 02 

-Anexa_1_Cerere de finantare 

-Anexa_2_Studiu de fezabilitate 

 

La sediul GAL din comuna Bucovat, sat Bucovat nr.889, in incinta Primariei – etaj 2 este disponibila 

versiunea pe suport de hartie a informatiilor detaliate aferente masurii 

 

 

 

 

mailto:-office@galluncajiului.ro
http://www.galluncajiului.ro/

