
 

Anunț privind deschiderea  
apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: 
Măsura 4.5 Incluziunea socială pentru populația romă 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017 
M4.5/6B: 25.09.2017 - 25.10.2017 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2017 a apelului de selecție 
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 4.5/6B Incluziunea socială pentru populația romă din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 
Beneficiarii eligibili (direcți) pentru spijinul acordat prin Măsura 4.5/6B sunt: 

- ong-uri cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;  
- comunele din GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  
- ong-uri definite conform legislației în vigoare;  
- entități publice din teritoriul GAL Stejarii Argintii. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală STEJARII ARGINTII acoperă următoarele unități administrative-teritoriale: 6 comune din 
județul Iași: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești, Mădârjac, Horlești. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 4.5/6B Incluziunea socială pentru populația romă în teritoriul GAL sunt de 63.403,49 Euro.  
Fonduri disponibile pentru această sesiune 63.403,49 EURO. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 Euro și maxim 63.403,49 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 4.5/6B 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%. 

Data limită de depunere a proiectelor: 25.10.2017 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: 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 și vineri, în intervalul orar 10:30-12:30. 
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   
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa:  
incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava. 
 


