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ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE 

 

ASOCIATIA GAL  ,,CHEILE SOHODOLULUI” ANUNTA 

LANSAREA APELULUI DE SELECTIE PENTRU MASURA  

 MCS 6.4 ,, SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE 

ACTIVITATI NEAGRICOLE”  

- VARIANTA SIMPLIFICATA -  

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului” anunta  lansarea apelului de selectie 

aferent masurii  MCS 6.4 ,,Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati 

neagricole” in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL ,, Cheile Sohodolului” pentru anul 

2021 perioada  12.07.2021 –  10.08.2021. 

 

Atentie!  

Durata de executie a proiectelor contractate, se va micsora in functie de data semnarii 

contractului de finantare, astfel incat sa nu depaseasca termenul de plata 31.12.2023, prevazut 

la art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

1. Data lansarii apelului de selectie: 12.07.2021 

2. Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

• Microintreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din 

spatiul rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza 

Agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul 

intreprinderii deja existente. 

 Beneficiari indirecti: populatia din teritoriul GAL 

3. Fondul disponibil: 

Fondul disponibil pentru masura MCS 6.4, in aceasta sesiune, este  53.246,33 euro si se 

imparte astfel: 

• Prioritatea 5/ DI 5C - 0 euro - pentru proiectele care prevad investitii in producerea 

de combustibil din biomasa; 

• Prioritatea 6/ DI 6A -  53.246.33 euro - pentru proiectele care prevad diversificarea 

activitatilor non – agricole. 

Atentie!  

Proiectele care vizeaza productia de combustibil din biomasa au alocare distincta (0 

euro/proiect)(DI 5C) si  nu vor intra in competitivitate cu proiectele care prevad 

diversificarea activitatilor non-agricole (DI 6A). 

 

4. Suma maxima nerambursabila  
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Pentru proiectele care vizeaza productia de combustibil din biomasa – Sprijinul 

nerambursabil nu va depasi 60.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil 

este de maxim 90%. 

Pentru proiectele care prevad diversificarea activitatilor non – agricole - Sprijin public 

nerambursabil nu va depasi 100.000 euro/proiect (cu respectarea sprijinului de minimis). 

Intensitatea sprijinului public nerambursabl este de maxim 90%.  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg.(UE) 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

5. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se depune proiectele – Termenul limita 

pentru depunerea proiectelor este de 10.08.2021 ora 14.00, iar depunderea proiectelor se va 

face  la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului, din Sat, Rachiti, 

Comuna Runcu, nr. 105, Judetul Gorj. Sesiunea se poate inchide dupa 5 zile lucratoare cu 

conditia ca valoarea proiectelor depuse sa fie cel putin 110% din valoarea alocarii pe 

sesiune (53.246,33 euro). 

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii MCS 6.4, sunt cuprinse in 

Ghidul Solicitantului elaborat de GAL ,,Cheile Sohodolului”, disponibil pe pagina de internet 

a GAL. 

7. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate - 

Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj.  

Site: www.galcheilesohodolului.com , E-mail: gal.sohodol@gmail.com Telefon: 0738 125 

535,  Fax: 0353 109 119. 

8. La sediul GAL ,,Cheile Sohodolului” este disponibila varianta finala pe suport tiparit, a 

informatilor detaliate aferente MCS 6.4. 

http://www.galcheilesohodolului.com/
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