APEL DE SELECȚIE
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului
anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER
Data lansării apelului: 07 Septembrie 2020 – 16 octombrie 2020
Măsuri de finanțare deschise:
a) MĂSURA M3/6B - “CREAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE
POPULAȚIEI”
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6B) – 01/20 – 16.10.2020
Beneficiari Eligibili:
- Unitati Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare;
- ONG-uri înfinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, cu sediul în teritoriul GAL
Podişul Mediaşului
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 100.341,38 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de
venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 58.000 EURO
b) MĂSURA M8/3A - “PROMOVARE FORME ASOCIATIVE”
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M8/3A) – 01/20 – 16.10.2020
Beneficiari eligibili:
Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a
cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
• PFA/II/IF;
• microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• organizații neguvernamentale;
• comunele;
și
• cel puțin 2 fermieri înregistrați în registrul agricol al unei Comune din teritoriul
GAL Podişul Mediaşului;
Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu sa fie
înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul Mediaşului
Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 57.244,22 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 57.244,22 EURO
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c) MĂSURA M9/3A – SCHEME DE CALITATE
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M9/3A) – 01/20 – 16.10.2020
Beneficiari eligibili:
- ONG-uri din domeniul agro-alimentar, definite conform legislaţiei în vigoare;
- Grup de producători/cooperative agricole/ societate agricolă/ societate cooperativă
agricolă definite conform legislaţiei în vigoare;
- Grupul de Actiune Locala, daca nici o alta entitate nu isi manifesta interesul
Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 15.000 EURO
Intensitatea sprijinului: intensitatea sprijinului nerambursabil este 100% din totalul cheltuielilor
eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 15.000 EURO/proiect

Fond nerambursabil total disponibil/sesiune: 172.585,6 EURO
Data limită pentru depunerea proiectelor: 16 OCTOMBRIE 2020
Depunerea proiectelor:
Proiectele vor fi trimise prin curier la sediul asociatiei GAL Podisul Mediasului, Comuna Atel, nr
76, Judetul Sibiu, Cod Postal 557022
Proiectele primite dupa data de inchidere a sesiunii de finantare, respectiv 16 octombrie 2020 –
ora 18.00, nu vor fi intra in procesul de evaluare.
Date de contact:
Ovidiu Drăgușanu, Expert
dragusanu.ovidiu@galpm.ro

Tehnic

Evaluare

Proiecte,

tel

0752.108.092,

email:

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile
în format electronic si tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, disponibile
pe site-ul www.galpm.ro.
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