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Asociatia ’’Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”
Data lansarii: 22.01.2020

le Actiune Locala Podu Inalt Vaslui’’ anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masururile:
M3/'3A - '’Sprijinjrea formelor asociative” - in perioada 22.01.2020 - 20.02.2020
M6 / - ;,IJ^^ltarea infrastructurii sociale” in perioada 22.01.2020 - 20.02.2020
M7/6B - „In6ttf=ajaT5alnvestitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 22.01.2020 -20.02.2020

Beneficiari eligibili pentru Masura M3/3A: Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, 
cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. 
Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand urmatoarelor categorii:
- Fermieri
- Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodarii tarane$ti/familiale
-ONG
- Consilii locale
- Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
- Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL
Fondurile disponibile pentru Masura M3/3A sunt de 40.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3/3A este de 40.000 
euro.
Data lirnita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14. .___

Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:
- Entitati publice si private sau parteneriate;
- ONG-uri;
- Parteneriat public-privat.
Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 5.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 5.000 
euro.
Data lirnita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14.

Beneficiari eligibili pentru Masura M7:
- Comunele definite conform legislatiei in vigoare;
- ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;



- Unitati de cult definite conform legislatici in vigoare.
Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 28.229,77 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de
28.229,77 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la punctul de lucru al Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu 
Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, 
de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL 
SOLICITANTULUI" aferent fiecarei masuri de finantare.
Informafii detaliate privind accesarea §i derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului 
Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana. Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, 
Rosiesti, Suletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse in Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri (M3/3A, M6/6B si 
M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va a$teptam la sucursala 
Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 
0235 472 200.
Scriep-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum putep obpne §i dumneavoastra fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt.
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