
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Nr. 202 / Data: 18.09.2020 

 

 

ASOCIAȚIA GAL CETATEA BUCOVINEI 

LANSEAZĂ APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR 

pentru 

Măsura M4/6B „Investiții pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al 

”GAL Cetatea Bucovinei” 

 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: 

 Sm19.2, Măsura 4/6B/ Sesiunea 4/2020 – 05.10.2020 

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Cetatea Bucovinei” anunţă deschiderea sesiunii pentru 

depunerea cererilor de proiecte M 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al 

”GAL Cetatea Bucovinei”, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Cetatea 

Bucovinei”.  

 

Perioada de depunere a proiectelor este 05 octombrie 2020 – 06 noiembrie 2020. 

 

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului 

de implementare sM 19.2 versiunea 03, actualizat cu versiunea Ghidului de implementare pentru 

submăsura 19.2 în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, disponibilă pe site-ul AFIR 

(www.afir.info).  

 

1. Data lansării apelului de selecție: 05 octombrie 2020. 

 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili: Măsura 4/6B 

”Investiții pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al ”GAL Cetatea Bucovinei” 

Tipurile de beneficiari eligibili :  

Entități publice: 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Entitati private: 

 ONG-uri 

 societati și intreprinderi private 

 așezaminte culturale 

 ONG-uri in parteneriat cu autoritatile publice (parteneriatele ca entități 

publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la 

momentul depunerii cererii de finanțare) 

 

3. Fondul disponibil pe măsură 4/6B conform plan financiar Anexa 4 SDL: 791.351,77 

euro. 

Fondul disponibil măsura 4/6B/ Sesiunea 4/2020 – 05.10.2020:  60.723,91 euro. 

http://www.afir.info/
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Intensitatea fixă este de 90% pentru investiții generatoare de venit.  

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%.  

 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea 

sprijinului nerambursabil poate creste la 100%. 

 

4. Valoarea maximă nerambursabilă eligibila a unui proiect nu poate depăși: 60.723,91 

euro. 

 

5. Data limită de primire a proiectelor: 06 noiembrie 2020, ora 13.00. 

 

6. Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL 

din Sat Sfîntu Ilie, Comuna Șcheia, Mansarda Căminului Cultural, etaj 2, Județul Suceava, 

de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-13.00. 

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 4/6B, și disponibile la sediul asociației 

GAL Cetatea Bucovinei, din Sat Sfîntu Ilie, Comuna Șcheia, Mansarda Căminului 

Cultural, Etaj 2, județul Suceava, și pe site-ul www.galcetateabucovinei.ro. 

 

8. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  

Sediu GAL: Sat Sfîntu Ilie, Comuna Șcheia, Mansarda Căminului Cultural, Etaj 2, 

județul Suceava. 

Site:  www.galcetateabucovinei.ro. 

E-mail:  galcetateabucovinei@gmail.com. 

Telefon:  0746 289 346/9. 

Fax :  0330 102 396. 

Program de lucru: luni-vineri, între orele 09.00-13.00. 

 

9. Toate informațiile din prezentul anunț, dar și varianta integrală a apelului de selecție 

sunt prezentate de către GAL pe pagina de internet a GAL-ului 

www.galcetateabucovinei.ro, iar varianta pe suport tipărit se găsesc la sediul GAL. 

 

 

 

PREȘEDINTE  

ASOCIAȚIA GAL CETATEA BUCOVINEI, 

FLUTUR Andrei - Cristian 

 

 

http://www.galcetateabucovinei.ro/

