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APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

FORMA DETALIATA, 1/24.06.2019

MASURA M8/6B
INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA

SCARA MICA

Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea sesiunii
1/2019 de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul M8/6B - Investiţii în crearea şi
modernizarea infrastructurii de bază la scară mica în perioada 24.06.2019 – 24.07.2019.

Numărul apelului de selecție: 1/2019-M8/6B

Data lansării apelului de selecție: 24.06.2019,ora 10:00

Data limita de depunere a proiectelor: 24.07.2019, ora 14:00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare
Podgoria, str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-
16:00.

Beneficiari eligibili:

a)autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

b)ONG-uri

Valoare totala finantare masura M8/6B: 689.875 euro.
Fondul disponibil alocat în aceasta sesiune este de 63.326,94 euro.
Sprijin nerambursabil maxim/proiect: 63.326,94 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema 7.2 - Sprijin pentru investiții în crearea
și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social, conform
Ordinului MADR nr. 2111/2015, cu modificările și completările ulterioare.. Informațiile cu privire
la accesarea acestei scheme se vor regăsi în Ghidul solicitantului aferent acesteia.

Proiectele care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și

infrastructura de tip after-school) depuse de comune nu pot fi generatoare de venit.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M8/6B -
Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica sunt cuprinse în
Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe pagina de internet a GAL TAM, www.gal-
tam.ro.

 Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selecție, poate fi
consultata și descarcata prin accesare www.gal-tam.ro
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 Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului, trebuie să fie în conformitate cu cerintele Fisei masurii M8/6B din SDL Tinutul
Argesul de Mijloc și cu Ghidul solicitantului, anexa la prezentul apel de selecție, în vigoare
la data lansării, disponibile și în format electronic pe www.gal-tam.ro, la sectiunea dedicata
ghidului solicitantului și anexele M8/6B.

Acestea sunt:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐




