Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 / Măsura 19–Dezvoltarea locală LEADER / Sub-Măsura 19.4„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”
Contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19401049011630310297 / 14.12.2016
Beneficiar : Asociația GALMuscel
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M3A–02/18–01.11.2018
Data publicării/afișării/postării : 22.10.2018
Numărul anunțului : ......... din 22.10.2018

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE
- VARIANTA SIMPLIFICATĂ –
Asociația GAL Muscel anunță lansarea în perioada 01.11.2018 – 03.12.2018 a sesiunii nr.2 din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M3A "Investiții
pentru procesarea si marketingul produselor agricole", măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Muscel.
Data lansării apelului de selecție : proiectele se pot depune începând cu data de 01.11.2018, ora 10.00.
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) :

• Întreprinderi, cooperative agricole, societăți cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale în vigoare

Fondurile disponibile pentru măsura lansată prin apelul de selecție :
Măsura
Fondul disponibil / măsură
(Euro)
M3A "Investiții pentru procesarea si marketingul
151.106
produselor agricole"

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect :
100.000 Euro
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de :
-50% pentru IMM si grupuri de producatori/cooperative
-40% pentru alte intreprinderi

Data limită de primire a proiectelor : proiectele se pot depune până la data limită 03.12.2018, ora 18.00.
Locul unde se pot depune proiectele : la sediul GAL Muscel din comuna Valea Mare Pravat, strada Calea Brasovului nr.113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare din
intervalul de timp mentionat, între orele 10.00 și 18.00.
IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii
M3A "Investiții pentru procesarea si marketingul produselor agricole" disponibil pe www.galmuscel.ro, secțiunea ” Prezentarea masurilor”.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : sediul GAL, telefon : 0722821788, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 –
18.00 ;
e-mail : galmuscel@yahoo.ro ; pagina web : www.galmuscel.ro
IMPORTANT ! La sediul GAL Muscel este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.
Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Decizia Consiliului Director al GAL Muscel nr.19 din 15.10.2018.

Asociația GAL Muscel
Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului nr.113, jud. Argeș
Email: galmuscel@yahoo.ro; www.galmuscel.ro Telefon: 0722821788

