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I' O D U I N A I T

Data lansării: 30.07.2020
Asociația „Grupul de Acțiune Locala Podu înalt Vaslui” anunța lansarea celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte 
pentru Măsură: M7/6B - „încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor” in perioada 30.07.2020 - 28.08.2020

Beneficiari eligibili pentru Măsură M7 sunt:
- Comunele definite conform legislației în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Măsură M7/6B sunt de 157.540,57 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M7/6B este de 
157.540,57 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 28.08.2020, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru măsură enuntata se va face la punctul de lucru al Asociației „Grupul de Acțiune Locala Podu înalt 
Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, județul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00. de 
luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in cadrul documentului "GHIDUL 
SOLICITANTULUI" aferent măsurii de finanțare.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii enunțate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului 
Podu înalt (Albești, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti. Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, 
Rosiesti. Șuletea, Viisoara. Vulcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii M7/6B, care sunt publicate pe site- 
ul www.galpoduinalt.ro.
Informații suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 8 - 12:00. de luni pana vineri.
Va putem oferi si varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL. Vă așteptăm la sucursala 
Asociației „Grupul de Acțiune Locala Podu Înalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos. sat Bacaoani, nr. 170, județul Vaslui, telefon 
0235 472 200.
Scrieți-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu înalt.
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