


   

 

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. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M4/6B “IMPLICA-TE IN COMUNITATE!”  sunt: 

 Autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri);  

 ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare (Daca nu vor fi depuse proiecte pe acesta masura, GAL CERNA- OLTET va avea 

posibilitatea depunerii unui proiect in cadrul acestei masuri); 

 Intreprinderi sociale, conform legislatiei nationale in vigoare; 

Masura M4/6B “IMPLICA-TE IN COMUNITATE!” vizeaza reducerea sărăciei si combaterea excluziunii sociale in comunitatile dezavantajate din 

teritoriul GAL prin sustinerea de investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale. Infrastructura sociala actuala din teritoriul 

GAL nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de trai in zona. In afara de insuficienta infrastructurii si a serviciilor de baza, populatia din 

teritoriul GAL se confrunta si cu obstacole financiare de accesare a putinelor servicii disponibile, si cu calitatea slaba a acestora. Aceste probleme 

pot fi rezolvate prin programe directionate pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile.  

Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica 

in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu 

risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii 

sociale conform legislatiei in vigoare avandu-se in vedere combaterea oricarei forme de segregare. Pentru diminuarea discrepantelor existente 

intre mediul urban si rural care determina un impact negativ si inechitate privind oportunitatile de dezvoltare se impune necesitatea continuarii 

efortului de a sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale, in vederea facilitarii accesului la servicii sociale. 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M4/6B “IMPLICA-TE IN COMUNITATE!”  
elaborat de GAL CERNA-OLTET, publicat pe pagina web a GAL www.galcernaoltet.ro (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M4/6B “IMPLICA-
TE IN COMUNITATE!”).  

La sediul GAL CERNA-OLTET sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M4/6B “IMPLICA-TE IN COMUNITATE!”. 
 

Datele de contact ale GAL Cerna-Oltet unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :  

Adresa: Str.Libertatii, Nr.126, BL A14/2, Scara B, AP. 1,Oras  Berbesti, judetul Valcea Telefon: 0746612431  

E-mail: galcerna.oltet@yahoo.com 

Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16.00, 16.15- 20:15. 


