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Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte 2/M19/6A/2 – 2/17- 30.09.2017 

Data publicării:     01/09/2017 

Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” anunță lansarea celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru 

Măsura M19/6A/2 – Dezvoltarea si diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă 

I. Data lansării apelului de selecție:     01/09/2017 

II. Data limită de depunere a proiectelor:     30/09/2017 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului 
de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în 
intervalul orar 09:00 – 14:00: 

IV. Beneficiarii eligibili:  

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 
dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente 
încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural  
V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: 

 Contribuția publică alocată celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M19/6A/2: 
200.002,00 Euro. 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu 

va depăși 100.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 
Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA 

OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 

09:00 – 14:00.  

VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de 
GAL Țara Oltului pentru măsura M19/6A/2 - Dezvoltarea si diversificarea activităților economice și crearea 
de locuri de muncă și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Țara Oltului http://taraoltului.ro/; 

 
La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 
lansate. 
 

Coordonatori animare teritoriu:  

Elena Roua –  Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare – 0762 608 703 
 Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa cu satele 
apartinatoare –tel: 0743276461 
 
Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” 

REPREZENTANT LEGAL: 

LIMBĂSAN CAMELIA 

     

 


