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Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Cetatea Bucovinei” anunţă prelungirea sesiunii 

pentru depunerea cererilor de proiecte pentru măsura din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală  GAL “Cetatea Bucovinei”:  

 

➢ MĂSURA 7/6C „Investiții în infrastructura de bandă largă în teritoriul ”GAL 

Cetatea Bucovinei” 

 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: 

Sm19.2, Măsura 7/6C Sesiunea 1/2018- 26.02.2018 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 26 Februarie 2018. 

2. Tipurile de beneficiari eligibili:  

• Entități publice,  APL, ADI, cu respectarea legislației specifice  

• Societate civilă (inclusiv GAL-ul dacă nu sunt alți solicitanți) 

• Entități private care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze 

în domeniul TIC;  

3. Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură: 33.701,00 Euro. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 90% pentru investiții generatoare de venit; 100% pentru 

investiții generatoare de venit cu utilitate publica; 100% pentru investiții negeneratoare de 

venit. 

Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi de 5.000,00 euro. 

4. Valoarea maximă nerambursabilă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 33.701 euro. 

5. Data limită de primire a proiectelor: 25.07.2018, ora 15.00. 

 

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

Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 02. 

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, în 

fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  

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

județul Suceava. 

Site: www.galcetateabucovinei.ro, E-mail: galcetateabucovinei@gmail.com 

Telefon: 0746 289 346/7/8/9, Tel/Fax :  0330 102 396 

Program de lucru: Luni-Vineri, între orele 09.00-15.00 

Toate informațiile din prezentul anunț, dar și varianta integrală a apelurilor de selecție 

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

www.galcetateabucovinei.ro, iar variantele pe suport tipărit se găseșc la sediul GAL. 

 

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI” 

PREȘEDINTE,  

FLUTUR Andrei - Cristian 
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