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Anunț publicat în data de: 27.11.2017

APEL SELECTIE
PENTRU MĂSURA 10/6A – Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole
Data lansarii apelului de selectie: 27.11.2017
Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Calafat” anunță lansarea, în data de
27.11.2017, a sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 10/6A – „
Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole”.
Perioada de depunere a proiectelor : 27.11.2017- 27.12.2017
Proiectele se vor depune, începând cu data de 27.11.2017, la sediul GAL „Calafat”
din Municipiul Calafat, str. A. I. Cuza nr. 34, parter, jud. Dolj, zilnic, de luni până vineri,
între orele 9.oo – 15.oo.
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M 10/6A - 2/2017 –
27.11.2017
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din
Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul www.calafat.org.ro .
Fondul disponibil pentru această măsură este de 150.000 Euro
Tipul sprijinului: sumă forfetară
Sprijinul public nerambursabil este de:
 50.000 euro/ proiect sau
 70.000 euro/ proiect pentru activitățile meșteșugărești, de producție, servicii
medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism și pentru beneficiari care își diversifică
activitatea agricolă.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura
M10/6A sunt:
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Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin
dezvoltarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în teritoriul GAL Calafat
(autorizaţi cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Calafat, care
îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin (orice persoana fizica sau juridica sau orice grup de persoane fizice sau
juridice, indiferent de forma juridica acordata grupului si membrilor sai in temeiul
legislatiei in vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia
lucratorilor agricoli);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei
de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au
desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
Data și modul de anunțare a rezultatelor (notificarea solicitanților, publicarea
Raportului de Selecție):
GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie final cel târziu în ziua următoare
aprobării Raportului de Selecţie in comitetul de selecţie a proiectelor.
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va
notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, prin email, cu confirmare
de primire din partea solicitantului- procedura evaluare si selectie a GAL Calafat.
Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurile disponibile,
precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe suport
tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate, disponibila la sediul GAL
precum si Ghidul solicitantului publicat pe site-ul GAL: www.calafat.org.ro . Dacă doriţi
informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Calafat la adresa de email: office@calafat.org.ro.
Echipa GAL „Calafat” vă stă la dispoziţie pentru intrebari, informatii si clarificari,
de luni până vineri, între orele 9.00- 16.00, la sediul din str.A.I.Cuza, nr.34, parter,
Municipiul Calafat.
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