ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE
ASOCIATIA GAL CHEILE SOHODOLULUI LANSEAZA APELUL DE
SELECTIE AL PROIECTELOR PENTRU MASURA MCS 1 “ACTIUNI
PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE
INFORMARE”
- SIMPLIFICAT –
Asociatia Grupul de Actiune Locala “Cheile Sohodolului” anunta deschiderea sesiunii
pentru depunerea Cererilor de finantare MCS 1 “Actiuni pentru transferul de cunostinte
si actiuni de informare”, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala “Cheile Sohodolului”.
1. Data lansarii apelului de selectie: 18.03.2020
2. Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Beneficiari directi:
•

•

Entitati publice sau private, societate civila, constituite conform legislatiei in
vigoare in Romania, care au in prevazut in obiectul de activitate activitati de
informare/demonstrative si/sau diseminare.
Grupul de Actiune Locala, in acest caz se aplica masuri de evitare a conflictului
de interese.

Beneficiari indirecti: fermieri, persoane care își desfășoară activitatea în sectorul agricol,
agro-alimentar, turistic și în ferme.
Grup țintă: tineri cu vârsta de până la 40 de ani,inclusiv, femei, persoane active in turism,
agricultura, comert si servicii.
3. Fondurile disponibile pentru aceasta masura: 5.000 euro;
4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 5.000 euro;
5. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: Termenul
limita pentru depunerea proiectelor este 29.04.2020, ora 16:00, iar depunerea
proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Cheile
Sohodolului, din sat. Rachiti, Comuna Runcu, nr. 105, Judetul Gorj, in intervalul orar
10:00 – 16:00, de luni pana vineri.
6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii MCS 1 sunt cuprinde in
Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Cheile Sohodolului, disponibil pe pagina de
internet www.galcheilesohodolului.ro.
7. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj.
8. La sediul GAL Cheile Sohodolului este disponibila varianta finala pe suport tiparit a
informatiilor detaliate aferente masurii MCS 1.

