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

FORMA SIMPLIFICATA, 1/28.08.2017 
MASURA M5/6A  

 SPRIJINIREA INFIINTARII DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE NON -AGRICOLE 
 
Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 28.08.2017 – 
31.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M5/6A -Sprijinirea 
infiintarii de noi activități economice non -agricole 
 
Numărul apelului de selecție:1/2017-M5/6A 
 
Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017, ora 10:00 
 
Beneficiari eligibili: 

 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea 
prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, 
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului 

    Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare 
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 
proiectului(start-ups) 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
 
Fondul disponibil alocat în aceasta sesiune este de 190.000 euro; 
 
Suma maxima nerambursabila /proiect:  

  50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;  
  70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare 
agroturism și de agrement 

 
Data limita de depunere a proiectelor:31.10.2017, 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. 
 
Informatii detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M5/6A – Sprijinirea 
infiintarii de noi activități economice non agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia 
publicate pe pagina de internet a GAL TAM, www.gal-tam.ro. 
 
Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot 
obtine informatii suplimentare : oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul 
1, jud. Arges 
e-mail: galargesul@yahoo.com 
tel. 0755894665 
 
Se poate solicita la sediul asociatiei versiunea pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei  
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masuri, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 18:00. 
 
 


