Asociatia GAL Valea Șomuzului
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Nr inregistrare: 28/15.02.2019
Data publicării: 01.03.2019
Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 Măsura M4/3A
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01 Martie 2019 – 01 Aprilie 2019 a apelului de
selecție nr.4 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura M4/3A ,,Implementarea schemelor de calitate” din Strategia de
Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului.
Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 01.04.2019
Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Com. Rădășeni, Sat. Rădășeni, Str. Principală, nr.29,Jud. Suceava, de luni până
vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 01.04.2019
Fondurile disponibile pentru Măsura M4/3A ,,Implementarea schemelor de calitate” sunt de 16.618,82 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.618,82 euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.
Sprijinul public nerambursabil este de 16.618,82 euro;
Sprijinul maxim pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne este
de maximum 70% din costurile eligibile ale acțiunii.
Sprijinul maxim pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de maximum 2.769,80 Euro pe exploatație și pe an,
pentru o perioadă de trei ani de zile.
Beneficiari eligibili:
 fermierii și grupurile de fermieri pentru participarea la schemele de calitate care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
 toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul
Gal Valea Șomuzului.
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 v.01 – distribuit GRATUIT pe
suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Sat Rădășeni,com. Rădășeni.
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