ANEXA 1 la Decizia CD nr. 18/17.07.2018
Măsura 19 LEADER / Submăsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală” / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor
APEL DE SELECȚIE Măsura 04/3A
-Varianta simplificatăNumărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M04/3A – 02/18 – 19.07.2018
GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor
aferente Măsurii 04/3A - Crearea şi funcţionarea lanţurilor scurte alimentare, sesiunea 2,
până în data de 10 august 2018.
Astfel, cea de-a doua sesiune de cerere de proiecte pentru Măsura 04/3A se va desfășoară în
perioada 18 iunie – 10 august 2018.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr.2/2018: 143.073 euro
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 90.000 euro
Beneficiari eligibili: Beneficiari direcți: orice entitate juridică privată sau publică legal
constituită, care face parte dintr-un de parteneriat, desemnata în acest sens de parteneriat
Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel puțin un partener din
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care
își desfășoară activitatea în sectorul agricol: Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de
alimentație publică. Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi și societăți
comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, consilii locale, organizații
neguvernamentale, turiști
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, str.
Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.
Termenul limită de depunere este 10 august 2018, ora 15:00.
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 04/3A – Crearea şi funcţionarea lanţurilor
scurte alimentare sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL
DT -www.tarnava-mare.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 04/3Asesiunea 2, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în
varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor
din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 09:00-16:00.
Date de contact pentru informații suplimentare:
E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro
Tel/fax: 0265.711.718
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