
APEL DE SELECTIE MASURA 6.2. (6A) 

                                                                                                                                                                      
Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru 

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.2. (6A) 
 
Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2017 
Masura 6.2. (6A)  Investiții în activitati de modernizare a intreprinderilor si turism 
Tipuri de beneficiari eligibili : 
Microîntreprinderile și întreprinderile mici (Start-up).  – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:  
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai 
efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun modernizarea activității nonagricole 
derulate;  
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 
ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia, în cazul investițiilor în turism; 
Fondurile disponibile: 156.108 Euro 
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect:este  100.000 Euro  
(Atentie! Se va respecta regula ajutorului de minimis -  respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere 
unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi. ) 
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:  
- data limita de primire a proiectelor: 04 Decembrie 2017 
- locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337, 
de Luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 – 12,00  
Informaii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Masurii 6.2. (6A), disponibil pe 
pagina www.gal-mvc. ro. 
Pentru informatii suplimentare vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat 
Socodor, Com. Socodor, nr. 337. 
Scrieţi-ne pe adresa Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894, pentru a afla informatii suplimentare 
despre cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Grupului de Actiune Locala 
Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru. 
De asemenea, la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru puteti gasi versiunea pe suport tiparit 
a informatiilor detaliate aferente Masurii 6.2. (6A) 
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