
 

 

Variantă simplificată 

 

Apel de selecție 

 

Apel de propuneri de proiecte nr.1/2017 pentru accesarea măsurii din SDL “GAL Valea Dunării Sudolt” 

1. Data lansării apelului de selecție: 24.08.2017 orele 08:30 

2. Măsura lansată: M6/6A“Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt” 

Tipul măsurii: Sprijin forfetar 

Beneficiari eligibili:  

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole*, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități 

non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe 

care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia. 

*Orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridică acordată grupului 

şi membrilor săi în temeiul legislaţiei naţionale, poate fi considerat membru al unei gospodării agricole, cu excepţia lucrătorilor 

agricoli. În cazul în care se consideră că o persoană juridică sau un grup de persoane juridice este membru al gospodăriei 

agricole, membrul respectiv trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în cadrul exploataţiei în momentul solicitării sprijinului. 

3. Fondul disponibil: 332.000 EURO 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 EURO 

Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  

5. Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2017 orele 14.30 - Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural, 

Județul Dolj înaintea datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschiderea a apelului de propuneri de proiecte, în 

intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru 

Măsura 6/6A, poate fi accesat pe pagina de internet a GAL- www.galvds.ro secțiunea Măsuri – Măsura6/26A 

7. Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obtine informații detaliate: 

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt - Comuna Bârca, Strada Mihai Viteazu nr. 244(în incinta 

Căminului Cultural), Județul Dolj 

 Telefon: 0251/356 654 

 E-mail: office@galvds.ro  

 Web: www.galvds.ro  

8. La sediul GAL Valea Dunării Sudolt găsiți versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

Măsurii 6/6A. 
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