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ANUNȚ APEL DE SELECȚIE  
- VARIANTA SIMPLIFICATĂ - 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (GAL FS-TP în cele ce urmează) anunță lansarea în perioada 24.06 – 26.07.2019 
a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M4/1B/6B - "Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului", 
măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2023 a GAL FS-TP. 

 

Data lansării apelului de selecție: proiectele se pot depune începând cu data de 24.06.2019, ora 09.00. 
 

Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți): 
•  Entități private de tip ONG (asociații și fundații), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție;  
•  Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) formate numai din comune din teritoriul GAL FS-TP. 
 

Fondurile disponibile pentru măsura lansată prin apelul de selecție: 

Măsura 
Fondul disponibil / 

măsură (Euro) 
Suma maximă nerambursabilă care poate 

fi acordată pentru un proiect (Euro) 

M4/1B/6B - "Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului" 100.000 100.000 
 

 

Data limită de primire a proiectelor: proiectele se pot depune până la data limită 26.07.2019, ora 14.00. 
 

Locul unde se pot depune proiectele: la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești, Bd. Al. I. Cuza. nr. 4, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, între orele 
09.00 și 16.00, cu excepția zilei de 26.07.2019, când proiectele se pot depune până la ora 14.00. 

 

IMPORTANT! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru 
accesarea măsurii M4/1B/6B - " Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului", disponibil pe www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea 
Măsuri de finanțare.  

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele: 
- telefon: 0348 52 03 89, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 16.00 
- e-mail: tinutulposadelor@gmail.com  
- pagina web: www.gal-tinutulposadelor.ro  

 

IMPORTANT! La sediul GAL FS-TP este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
 

Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al GAL FS-TP nr. 6 / 2019.  
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