
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M4.4/6B Data publicării: 28.08.2017 

Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017 
Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii” din incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, de luni până joi, în 
intervalul orar 08:30 – 12:30, vineri între 10:30-12:30. 
Termenul limită de primire a proiectelor: 09.10.2017, ora 12:30 

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL sunt de 401.499,69 Euro.  
Fonduri disponibile pentru acest apel de selecție: 401.499,69 Euro. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 Euro și maxim 100.000 Euro.  
 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru finanțarea unui proiect în cadrul primei sesiuni de depunere a 
proiectelor în cadrul GAL Stejarii Argintii pentru Măsura 4.4/6B este de:  

- pentru investiții generatoare de venit este de 90%; 
- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică este de 100%; 
- pentru investiții negeneratoare de venit este de 100%. 

 
Beneficiarii eligibili (direcți) pentru spijinul acordat prin Măsura 4.4/6B sunt: 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu; 
 ONG-urile definite conform legislației în vigoare, cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate; 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 Unitățile de cult conform legislației în vigoare; 
 Persoanele Fizice Autorizate / Societățile Comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasa B.  

 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și 
disponibil pe site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, 
adresa: loc. Miroslava, județul Iași. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 28 august – 09 octombrie 2017 a apelului de selecție pentru 
depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL din 
Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 


