
 

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE 

ASOCIATIA GAL  ,,CHEILE SOHODOLULUI” ANUNTA PRELUNGIREA 

APELULUI DE SELECTIE AL PROIECTELOR PENTRU MASURA MCS 7.4 – ,, 

Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente” 

- SIMPLIFICAT – 

Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului” anunta prelungirea sesiunii pentru 

depunerea cererilor de proiecte pentru Măsura  MCS 7.4 – ,, Sprijin pentru investițiile în 

crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 

rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

Numar de referinta al sesiunii/cererii de proiecte: 1/2019 

M 19.2, MCS 7.4, Sesiunea 1/2019 – 02.05.2019 – 28.06.2019 

1. Data lansarii apelului de selectie: 02.05.2019; 

1a. Prelungirea apelului de selectie pana in data de 28.06.2019. 

2. Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

MCS 7.4 – ,, Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente” 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-masura MCS 7.4 sunt: 

-Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 

-Unitățile administrativ teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare 

-ONG din teritoriul GAL 

-GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese (in cazul investitiilor in infrastructura sociala) 

-Parteneriat între autoritatea publică locală și ONG-uri 

-Furnizori de servicii sociale (in cazul investitiilor in infrastructura sociala) 

3. Fondul disponibil: 272.347,52 euro 

4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este 

de 80.000 euro. 

5. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se depune proiectele – Termenul 

limita pentru depunerea proiectelor este de 28.06.2019, ora 16:00, iar depunerea proiectelor 

se va face  la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului, din Sat, 

Rachiti, Comuna Runcu, nr. 105, Judetul Gorj, in intervalul orar 10:00 – 16:00, de luni 

pana vineri. 

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii MCS 7.4,  sunt cuprinse in 

Ghidul Solicitantului elaborate de GAL ,,Cheile Sohodolului”, disponibil pe pagina de 

internet www.galcheilesohodolului.com . 

7. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

     Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj. 

     Site: www.galcheilesohodolului.com , E-mail: gal.sohodol@gmail.com  

     Telefon: 0738 125 535,  Fax: 0353 109 119. 

8. La sediul GAL ,,Cheile Sohodolului” este disponibila varianta finala pe suport 

tiparit, a informatilor detaliate aferente MCS 7.4. 
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