ANUNȚ LANSARE APELURI DE SELECȚIE
PENTRU
MĂSURILE MCS 1, MCS 7.3, MCS 7.5
GAL “Cheile Sohodolului” anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea Cererilor
de Finanțare pentru Măsurile MCS 1 – „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni
de promovare, MCS 7.3 – „Sprijin pentru infrastructura de banda larga, inclusiv
crearea, imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de banda larga si
furnizarea accesului la banda larga, precum si eguvernare”, MCS 7.5 – „Sprijin pentru
investitii de uz public in infrastructura turistica la scara mica”finanțate prin măsura 19
LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală.
I.
-

MCS 1 – „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de promovare”.
Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 20.164,58 euro.
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 6.721,53
euro.
Data lansării apelului de selecție: 31.12.2018.
Data limită de depunere a proiectelor: 30.01.2018.

Beneficiar eligibili:
Beneficiari direcți:
•

•

Entitati publice sau private, societate civila, constituite conform legislatiei in vigoare
in Romania, care au in prevazut in obiectul de activitate activitati de
informare/demonstrative si/sau diseminare.
Grupul de Actiune Locala, in acest caz se aplica masuri de evitare a conflictului de
interese.

Beneficiar indirecți:
•

Fermieri, persoane care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol, agro-alimentar,
turistic si in ferme.

Grup tina:
•

Tineri cu varsta de pana la 40 de ani, inclusiv, femei, persoane active in turism,
agricultura, comert, servicii, cu domiciliul sau activitate in teritoriul GAL Cheile
Sohodolului.
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II.

-

MCS 7.3 „Sprijin pentru infrastructura de banda larga, inclusiv crearea,
imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de banda larga si
furnizarea accesului la banda larga, precum si eguvernare”.
Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 47.094,00 euro.
Suma minima nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 5.000,00 euro
Data lansării apelului de selecție: 31.12.2018.
Data limită de depunere a proiectelor: 29.03.2018.

Beneficiari eligibili:
Beneficiari directi:
•

UAT-urile din teritoriul GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare,Entitati publice, IMM, ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii (IMM) conform legislatia in vigoare Legea 346/2004, ce activeaza sau
urmeaza sa activeze in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor – pentru
infrastructura de comunicatii in banda larga; ADI, APL cu respectarea legislatiei
specifice.

Nota: Solicitantii sprijinului financiar alocat prin aceasta masura, care urmeaza sa activeze in
domeniul de activitate TIC au obligatia sa notifice Autoritatea Nationala de Administratie si
Reglementare in Comunicatii, potrivit legislatiei in vigoare. Solicitantii au obligatia de a
obtine de la INSSC avizul asupra documentatiei tehnice, aferente cererii de finantare si avizul
se ataseaza obligatoriul la cererea de finantare.
•

GAL Cheile Sohodolului

Beneficiari indirecți:
•

Fermieri, antreprenori, populația din teritoriul GAL

Grup țintă:
•

III.
-

-

Scolile, cabinetele medicale, bibliotecile.

MCS 7.5 – „Sprijin pentru investitii de uz public in infrastructura turistica la
scara mica”.
Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 80.733,00 euro.
Sprijinul public nerambursabil pentru poiectele de investitii integrate va fi de maxim
74.000,00 euro/proiect, iar pentru restul proiectelor de investitii sprijinul public
nerambursabil va fi de maximum 3.366,00 euro/proiect.
Data lansării apelului de selecție: 31.12.2018.
Data limită de depunere a proiectelor: 29.03.2018.

Beneficiar eligibili:
Beneficiari direcți:
•

ONG din teritoriul GAL;
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•
•

Unitatile administrativ teritoriale si asociatiile acestora conform legislatiei nationale
in vigoare;
Parteneriatele intre autoritatile publice locale si ONG-uri;

Beneficiar indirecți:
•
•

Populatia din teritoriul GAL;
Operatorii economici din domeniul turismului.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor MCS 1, MCS 7.3 si MCS
7.5 sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei măsuri cu anexele
acestora. Aceste documente pot fi obținute gratuit pe suport tipărit la sediul GAL (Sat.
Răchiți, Comuna Runcu, Nr. 105, Județul Gorj), cât și în format electronic disponibil pe
site-ul www.galcheilesohodolului.ro
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