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APEL DE SELECTIE 

M7/6A SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE CARE 

VALORIFICA POTENŢIALUL LOCAL 

- VERSIUNE SIMPLIFICATA- 

 

Măsura lansata 

Asociaţia „Plaiurile Ramidavei” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte pentru masura M7/6A 

SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE CARE VALORIFICA 

POTENŢIALUL LOCAL. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune începând cu data de 20 noiembrie 2017, ora 08.00.  

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pană la data de 20 decembrie 2017, ora 16.00. 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili 

Beneficiari direcți: 

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spaţiul rural 

din teritoriul GAL; 

 fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente 

încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Fondurile disponibile pentru măsură 

Fondul disponibil alocat: 245.491,77 Euro 

Suma nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 

Euro şi 40.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

 pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și 

agroturism; 

 pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități 

non-agricole.  
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Locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiurile Ramidavei”, din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu 

Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova, în intervalul orar 08.00 - 16.00. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL pentru măsura M7/6A SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI 

NON-AGRICOLE CARE VALORIFICA POTENŢIALUL LOCAL, acest document fiind disponibil pe pagina web a 

GAL  http://gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.00-16.00, la sediul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul 

Prahova sau prin telefon 0724 547 533 sau e-mail: info@gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

 

IMPORTANT! La sediul GAL „Plaiurile Ramidavei” este disponibilă versiunea pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
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