
                                                                                     

 

                                                                     
                                                                          APEL DE SELECTIE MASURA 6.1 (6A)                                                                                                 
                                ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” 
                                                    APEL DE SELECTIE NR. 01/2018 AFERENT MASURII 6.1 (6A) 
                                                                                                                                  
Data lansarii apelului de selectie:01 septembrie 2018  

Masura 6.1(6A): Înfiintarea de activitati neagricole 

Tipuri de beneficiari eligibili :  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural LEADER,aferent teritoriului GAL DSGH, care își propun activități neagricole, pe care  

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

 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.  

Fondurile disponibile:210.000 Euro  

Sprijinul public nerambursabil: Sprijinul public nerambursabil se acordă cu respectarea urmatoarelor condiții: 

 se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013;  

 se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/2015; 

 nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare  consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează 

transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a  trei exerciții financiare consecutive. 

pentru o perioadă de maxim trei ani si este de: 

-30.000 Euro/proiect pentru startup-uri prestatoare de servicii, fără activități de producție, ,cu excepția serviciilor medicale ,sanitar-veterinare și de agroturism; 

-70.000 Euro/proiect pentru startup-uri cu activități de producție sau startup-uri prestatoare de servicii  numai din domeniul serviciilor medicale,sanitar-veterinare 

și de agroturism; 

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:                                                                                                                                                                      
In cazul in care valoarea proiectelor depuse la GAL in cadrul acestei sesiuni este de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii,adica pragul minim de 231.000 euro 
atunci sesiunea se poate inchide la data atingerii pragului minim,dar numai devreme de 5(cinci) zile lucrătoare,începand cu ziua deschiderii sesiunii(data lansării 
apelului de selecție). 
In cazul in care nu se atinge acest prag,data limita de depunere a proiectelor este:30 septembrie 2018 .    



                                                                                     

 

Locul de depunere al proiectelor:sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,oraș Sebiș,str.Romană nr.4/a,jud.Arad, de luni 
pana Vineri, in intervalul orar 16.30 – 19.30.  Informații detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 6.1 
(6A), disponibil pe pagina de internet: www.gal-dsgh.ro 
Pentru informatii suplimentare vă aşteptăm la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,din oras Sebis,str.Romana 
nr.4/a,jud.Arad.Ne puteti scrie pe adresa oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad;office@gal-dsgh.ro;tel.:0740-818487;0357-410197, pentru a afla informatii 
suplimentare despre cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Asociatiei Grupul de Actiune 
Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”. 
De asemenea, la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”puteți gasi versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate 
aferente Masurii 6.1 (6A)  
  



                                                                                     

 
 


