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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2017
AFERENT MASURII M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA”
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2017

Data publicării:20.09.2017

Data lansarii apelului de selectie: 20 Septembrie 2017, ora 09.00

Asociatia Grup de Acțiune Locală Cerna- Oltet anunță lansarea primului apel de selecție aferent masurii M3/6B “Comunitate atractiva” pentru
anul 2017 în perioada 20.09.2017 – 27.10.2017.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 27 octombrie 2017, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Cerna- Oltet din Judetul Valcea, Oraşul Berbesti, Str. Principală nr. 256, camera 1 în perioada
20septembrie 2017 – 27 octombrie 2017, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M3/6B ”Comunitate atractiva” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica
de 1.045.029 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 70.000 euro. Pentru proiectele depuse de ADI, valoarea sprijinului se poate majora fara a depasi
valoarea de 130.000 Euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele generatoare de venit și nu va depăși 70.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/6B „Comunitate atractiva” sunt autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora
(ADI-uri), ONG-uri definite conform legislației în vigoare, Unități de cult conform legislației în vigoare, Persoane fizice autorizate/societăți
comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică.

Masura M3/6B “Comunitate atractiva” vizeaza îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si
protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL Cerna-Oltet în vederea realizarii unei dezvoltari durabile.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidului Solicitantului Masurii M3/6B ”Comunitate Atractiva”
elaborat de GAL Cerna-Oltet, publicat pe pagina web a GAL www.galcernaoltet.ro (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M3/6B
COMUNITATE ATRACTIVA).
La sediul GAL Cerna-Oltet din Judetul Valcea, Oraşul Berbesti, Str. Principală nr. 256, camera 1 sunt disponibile pe suport tiparit informatii
detaliate aferente Masurii M3/6B ”Comunitate Atractiva”.
Datele de contact ale GAL Cerna-Oltet unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Jud. Valcea, Oraş Berbesti, Str. Principală nr. 256, camera 1
Telefon: 0746612431
E-mail: galcerna.oltet@yahoo.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 20:00

