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ANUNT PRMND PRELUNGIIIEAAPETULUI DE SETECTIE Nr. 2/2020 pentru masura
M7

/68

VERSIUNE SIMPLIFICATA

DataPublicarii:
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Nr.Inregistrare: S,rS/r & ,\p "2,;'le
Miisuri lansate
Asocialia Grupul de Actiune Locali ,,|inutul Vinului" anunli prelungirea Apelului de selectie de
proiecte Nr.2/2020 pentru masura M7/68,,Dezvoltare rural5", in perioada 02.10.202002.II.2020, p?D? la data de L4.0L.2027.
Data lansirii apelului de seleclie
Proiectele se vor depune incepand cu data de 02.L0.2020, ora 08.00.
Data limiti de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la urmatoarea data limita:
L4.0L.2021,, ora 17.00,

./

Mdsura lansati prin apelul de s;elecfie - cu tipurile de beneficiari eligibili
Masura M7 /68 ,,Dezvoltare rurala" lansata de catre GAL Tinutul Vinului are urmatorii
beneficiari eligibili :
Unitati administrativ-teritoriale clin teritoriul GAL Tinutul Vinului (comune, orase cu mai putin
de 20.000 locuitori) gi asocialiile acestora, ONG-uri, unitlli de cult pentru investilii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural, persoane fizice autorizatefsocietili comerciale care delin in
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publici, de clasl B, pentru investitii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural, conform legislatiei in vigoare,

Fondurile disponibile pe mdsurd
Suma maxima

Masura

M7

/68 Dezvoltare rurala

Fondul disponibil/
masura

97.006,88 euro

nerambursabila
care poate fi
acordata pentru un
proiect
97.006,88 eur

Locul unde se pot deprine proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL,,Tinutul Vinului", din Complex Comercial B1, et.1, camera
2, sat Oveselu, comuna Maciuca, judetul Valcea, Romania, in intervalul orar 8.00 - 16.00.
IMPORTANT! Informatii detaliate privind accesarea gi derularea mdsurii M7/68 sunt
cuprinse in Ghidul solicitantului elahorat de GAL, care se regaseste publicat pe site-ul GAL

,,|inutul Vinului", http://www.galtinutulvinului.ro/.
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Procedura de seleclie este afigati la sediul GAL
,,Tinutul Vinului" gi pe site-ul http:/ /www.galtinutulvinului.ro/,
Datele de contact ale GAL unde solicitanlii pot obline informalii suplimentare
Pentru a obgine informatii suplimentare ne putefi contacta de luni pana vineri, de la 8.00-L6.00,
la sediul GAL ,,|inutul Vinului" din Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, comuna
Maciuca, judetul Valcea, Romania sau prin telefon mobil: 0745 L74 044- Marian Trocaru Manager Proiect; e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com, website: www.galtinutulvinului.ro.
IMPORTANT!La sediul GAL ,,|inutul Vinului" este disponibila versiunea pe suport
a informaliilor detaliate aferente miisurilor lansate.

tipirit

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare
Rurala implementat de Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul
Romaniei prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. SubmasuraLg.4,,Sprijin pentru
cheltuieli de functionare si animare" .

