
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M4.3 Data publicării: 23.10.2017 

Data lansării apelului de selecție: 23.10.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 23.11.2017 
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, în intervalul orar: 10:30-12:30. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 23.11.2017, ora 12:30 

Fondurile disponibile pentru M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate sunt de 100.374,92 EURO. 
Fonduri disponibile pentru această sesiune 100.374,92 EURO. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 Euro și maxim 100.374,92Euro. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar 
nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
- pentru operatiunile generatoare de venit -90%; 
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 
- pentru operatiunile negeneratoare de venit -100%. 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe site-ul www.galstejariiargintii.ro 

Beneficiari directi (eligibili) pot fi:  
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Parteneriat intre autoritati publice si private, dintre care cel puțin unul să fie furnizor de servicii sociale 
 GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  
 
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 23 octombrie – 23 noiembrie 2017 a apelului de selecție 
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin 
proiecte integrate din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 


