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Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 1/15.01.2021

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– varianta simplificata GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea celei de a 5-a
sesiuni de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MĂSURA 3/6A – ,,Dezvoltarea
activităților non-agricole în microregiunea ARIEȘUL MARE” lansat pentru perioada 21.12.2020 21.01.2021, prelungit pentru perioada 22.01.2021-19.02.2021.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M 3/6A - 05/21.12.2020
Data lansării apelului: 21.12.2020
Data limită de depunere a proiectelor:19.02.2021

Beneficiari Eligibili:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate (start-ups)
din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai
efectuat până la data aplicării pentru sprijin sau isi propun activitati pe care le-au mai
desfasurat;
• persoane fizice autorizate, micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente
și nou înființate din spațiul rural;
• Fermieri sau membri ai unor gospodării agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care
își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în
zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria
microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
*Intreprinderile sociale din mediul rural;
*Cooperativele.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative și intreprinderi sociale sunt si beneficiari
direcți ai măsurii M2/2A, asigurandu-se astfel complementaritatea intre cele doua măsuri.
In cadrul măsurii M1/6B - Dezvoltarea şi modernizarea satelor din Microregiunea Arieșului Mare ,,beneficiarii indirecti (întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu) sunt beneficiarii direcți ai măsurii
M3/6A, astfel masura M3/6A este complementara cu măsura M1/6B.

Fondul disponibil alocat pe sesiune: 240 031,02 euro.
Pentru proiecte de tip start-up:
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 25.000 de
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euro/proiect pentru proiectele de servicii;
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 30.000 de
euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare,
agroturism și de agrement.
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 30.000
Euro/proiect pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau microîntreprinderi non-agricole
Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Data limită de depunere a proiectelor: 19 FEBRUARIE 2021, ORA 13.00.
Pragul minim de selectie este de 25 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate intra
la finanțare.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 22.01.2021 - 19.02.2021,
în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din Comuna Albac,
Str. Closca, Nr.9 județul Alba.,\
Date de contact: Mihai Lucian Morar – reprezentant legal 0766 500 179, Horvath Ana
Cosmina Victoria – evaluator proiecte 0740 115 334, email: galariesulmare@yahoo.com
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului pentru M3/6A, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL MARE.
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliata ale apelului, disponibil
în format electronic pe site-ul GAL ARIESUL MARE www.galariesulmare.ro sau tipărit la sediul
GAL.

REPREZENTANT LEGAL GAL ARIESUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI

