ANUNȚ PRELUNGIRE APELURI DE SELECȚIE
PENTRU
MĂSURILE MCS 6.4 SI MCS 7.2
GAL “Cheile Sohodolului” anunță prelungirea sesiunii pentru depunerea Cererilor de
Finanțare aferente anului 2020 pentru Măsurile MCS 6.4 –“Sprijin pentru investitii in
crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” si MCS 7.2 – Sprijin pentru investiții în
crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv investiții ăn domeniul energiei din surse regenerabile și a sitemelor de
economisire a energiei - finanțate prin măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală.

I.
-

-

-

MCS 6.4 –“Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati
neagricole”
Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 274.566,77 euro si se
imparte astfel:
• Prioritatea 5/ DI 5C - 60.000 euro - pentru proiectele care prevad investitii in
producerea de combustibil din biomasa;
• Prioritatea 6/ DI 6A - 214.566,77 euro - pentru proiectele care prevad
diversificarea activitatilor non – agricole.
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:
• 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%.
Data lansării apelului de selecție: 30.09.2020;
Prelungirea apelului de selectie pana in data de 13.11.2020.
Data limită de depunere a proiectelor: 13.11.2020.

Beneficiar eligibili:
•

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.
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MCS 7.2 – Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții ăn domeniul energiei
din surse regenerabile și a sitemelor de economisire a energiei

II.

-

Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 62.505,00 euro;
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 62.505,00 euro
Data lansării apelului de selecție: 30.09.2020;
Prelungirea apelului de selectie pana in data de 13.11.2020.
Data limită de depunere a proiectelor: 13.11.2020.

Beneficiar eligibili:
Beneficiari direcți:
-

Comunele/orașele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe);
GAL;

Beneficiar indirecți: populația din teritoriul GAL.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor MCS 6.4 si MCS 7.2 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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