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Asocialia GAL Valea gomuzului

Str. PrincipalS Nr. 29, Sat RidSgeni, Comuna Rid59eni, judetul Suceava , tel/fax: 0230 547 150
e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com site: www.galvaleasomuzului.ro

Nr de inregistrare: 76121.03.2019

ANT]NT LANSARE APEL DE SELECTIE NR. 5i2019

Asocialia "Grupul de Acfiune Locald Valea $omuzului", persoanS. juridicd infiinjatd in
data de 28.05.2014, cod fisca\33379246, cu sediul in localitatea Rlddgeni, comuna Rdd[qeni,
judejul Suceava, cod postal 727460, tel 0230- 547 150, email:gal.valeasi:muzUlui,Q)gmai].co$,
anunli:

o Lansarea Apelului de Selec{ie nr.5 pentru data de 08.04.2019 pentru
urmltoarea misura din cadrul Strategiei de Dezvoltare LocalI:

D E AC TIW T4TI NEA GRI C OLE
- Data lansirii apelului de selectie: 08.04.2019. Perioada de depunere aproiectelor

este 08 Aprilie - 15 Mai 2019;
- Fondul nerambursabil disponibil pentru masura N'IGI6C este de 150.218163

euro.
- Intensitatea sprijinului va fi de:

- Ajutorul public acordat in cadrul acestei mdsuri este de 70% qi poate fi majorat
pdnd la 90Yo din totalul cheltuielilor eligibile, in caztl solicitanlilor care desfbqoard activitdli de

producfie, servicii medicale, sanitar-veterinare gi agroturismul qi in cantL fermierilor care iqi
diversific[ activitatea debazd, agricold prin dezvoltarea unor activitdfi neagricole.

- Valoarea maximn ehgibiln a unui proiect este de 150.218,63 euro;
- Data limita de primire a proiectelor: 15.05.2019, ora 14:00;

Locul unde se vor depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL din comuna
R[diqeni, judetul Suceava, din incinta Primdriei R[d[qeni.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL "Valea $omuzului"
Proiectele pentru mlsura M6/6A se vor depune pina la data limiti 15.05.2019, la

sediul GAL Valea $omuzului din Comuna R[ddqeni , judetul Suceava, din incinta Prim[riei
R6diqeni, de Luni pinl Vineri, in intervalul orar 9:00 - 14:00.

Informa{ii detaliate qi documenta(ia necesari se regisesc in Ghidul solicitantului
pentru fiecare misurl lansati, fiind disponibile pe site-ul Gal "Valea $omuzului"
r.vwr,l'.gal:,a1eas*muzului.r*, cAt qi pe suport tipirit la sediul Gal "Valea $omuzului".

Pentru informalii suplimentare vi aqteptdm la sediul GAL Valea $omuzului, in incinta
Primdriei Rdddqeni, Sat R5diqeni, comuna Rdddqeni, strada Principald, nr.29, Judeful Suceava,
telefon 02301547150.

Asocia{ia "Grupul de Acfiune Locali Valea $omuzului "
Preqedinte,
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