
                     
 

  

  

                                                         
 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin FEADR 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 

APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

Măsura 2/3A - „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”   

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare anunţă lansarea în perioada 18.12.2017 – 16.02.2018 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte 
pe anul 2017 pentru măsura M2/3A - „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”, prezentată mai jos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente măsurii se opreşte înainte de ultima zi pentru depunere, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse, 
excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii, cu excepţia primelor 5 zile lucrătoare, când oprirea depunerilor 
de proiecte nu este condiţionată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii. 
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura 4/6A - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi non-agricole și în Apelul de selecție detaliată, elaborată de Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, disponibile la sediul GAL în versiune 
pe suport tipărit sau sunt accesibile pe pagina web www.galsudvestsatumare.ro   
Solicitați informații :  
Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare,  
Petrești, str. Principală nr. 1, jud. Satu Mare, tel: 0261-820050, fax: 0261-820333,  
e-mail:galsudvestsatumare@galsudvestsatumare.ro , www.galsudvestsatumare.ro  
Program de luctu: zilnic între orele 9.00 – 17.00 

 

Numărul de referință a sesiunii cererii de proiecte: M2/3A – 1/18.12.2017 
Data lansării apelului de selecție: 18.12.2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 16.02.2018, ora 12.00  
Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/3A se va face la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare (numit în continuare GAL), Petrești, 
str. Principală nr.1, jud. Satu Mare, în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2/3A - „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”sunt de 128.880,89 euro 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin măsura 2/3A este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Sprijinul public - Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de 

maxim 100.000 euro 

Beneficiari eligibili: Parteneriate între ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000, cu expertiză dovedită în dezvoltarea comunitară, implicate în dezvoltarea 
formelor asociative, sau parteneriate între ONG-uri şi un parteneriat informal constituit din cel puțin 3 fermieri înregistrați în registrul agricol al UAT-urilor din 
teritoriul  GAL-ului 

http://www.google.ro/imgres?q=sigla+madr&um=1&hl=ro&sa=N&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=AhR06dKnUVP0CM:&imgrefurl=http://www.dadrph.ro/Serv%2520Insp.html&docid=FEgL1qYkyO5wVM&imgurl=http://www.dadrph.ro/images/fundal%252520sigla.bmp&w=251&h=251&ei=RKaqT4TADIzLtAb0pIyaBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=146&dur=15025&hovh=200&hovw=200&tx=104&ty=103&sig=114684317886203798621&page=1&tbnh=137&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:72
http://www.galsudvestsatumare.ro/
http://www.galsudvestsatumare.ro/

