Comunicat
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea, începând de astăzi, 07.08.2017, a
apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsurile:
M 4.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate;
M 4.4/6B – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL.
Beneficiari eligibili M 4.3/6B: comunele, orașele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare,
din teritoriul GAL Ștefan cel Mare (U.A.T. - comună și U.A.T. oraș); ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale; furnizorii de servicii sociale; GAL-ul, în
cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari eligibili M 4.4/6B: autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu; ONG-uri cu expertiză
relevantă pentru acțiunile selectate; comunele, orașele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în
vigoare, din teritoriul GAL Ștefan cel Mare; unități de cult, conform legislației în vigoare; persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasa B.
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare acoperă următoarele unități administrativteritoriale: 9 comune din județul Iași, respectiv: Golăiești, Aroneanu, Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni,
Ciortești, Dobrovăț; 4 comune din județul Vaslui, respectiv: Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești,
din județul Vaslui.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune:
– pentru măsura M 4.3/6B: 136.089,08 Euro.
– pentru măsura M 4.4/6B: 900.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
– pentru măsura M 4.3/6B: 136.089,08 Euro.
– pentru măsura M 4.4/6B: 90.000,00 Euro.
Data limită de depunere a proiectelor: 07.09.2017, ora 12.00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel
Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 12:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului
elaborate de GAL, postate pe pagina de internet a GAL: www.galstefancelmare.ro.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grupul de Acțiune
Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, Telefoane: 0740.140.704, 0729.356.262,
0745.356.816, E-mail: contact@galstefancelmare.ro.

