ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA DUNARII
web site :www.gal-deltadunarii.ro
e-mail : galdeltadunarii@gmail.com
Tel : 0745 344 132 ; 0748 140 257

APEL DE SELECTIE PROIECTE
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 –2020 Axa LEADER /
Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală
Data anuntului: 08.08.2017
Nr. de referinta al sesiunii: M2-1/ 2017
Data lansarii apelului de selecție: 21.08.2017
Masura lansata: M2/6A ”Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile locale”
Asociatia G.A.L. DELTA DUNĂRII, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli
de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL DELTA DUNĂRII”,
finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selectie pentru Masura
M2/6A „Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile locale”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
• Persoanele fizice autorizate;
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente, care îşi propun activități neagricole pe
care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat
activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up) ;
• Fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin practicarea
unei activități neagricole.
Teritoriul GAL Delta Dunării acoperă teritoriul administrativ al orașului Sulina (cod SIRUTA:
159767), și al comunelor Nufăru (cod SIRUTA: 161053), Beștepe (cod SIRUTA: 161552),
Mahmudia (cod SIRUTA: 160724), Murighiol (cod SIRUTA: 160911), Sfântu Gheorghe (cod
SIRUTA: 161231), Valea Nucarilor (cod SIRUTA: 161482).
Activitățile realizate în cadrul măsurii M2/6A sunt obligatoriu a se desfășura în teritoriul GAL Delta
Dunării.
Fonduri disponibile: 420.000 euro
Data limita de depunere a proiectelor și locul unde se depun proiectele:
Data limită de depunere a proiectelor este 22.09.2017, ora 16:00. Proiectele vor fi depuse la sediul
Asociatiei G.A.L. DELTA DUNĂRII, sat Malcoci, com. Nufăru, str. Ovidiu, nr.152, jud. Tulcea, de luni
pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00.
Valoarea maxima eligibila:
Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea
de 70.000 euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și
de agroturism.
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000
euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
Intensitatea sprijinului:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Sprijinul forfetar va fi acordat în două tranșe, astfel:
▪ 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
▪ 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare. Informații detaliate privind
accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura
M2/6A, disponibil pentru studiu la sediul GAL sau pe pagina de internet www.gal-deltadunarii.ro
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu: Asociatia GAL DELTA DUNĂRII, str. Ovidiu, nr.152, sat. Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea;
Tel.: 0748140257; e-mail: galdeltadunarii@gmail.com.
La sediu GAL există, totodată, posibilitatea consultării versiunii pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferente măsurii M2/6A (Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile locale).
Adresa: Str. Ovidiu, nr. 152, Sat Malcoci, Comuna Nufaru, Jud. Tulcea, CP 827172
Date financiare: CIF 30972272; Cod IBAN: RO88 BRDE 370S V217 6654 3700
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