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APEL DE SELECȚIE 

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

”Măsura M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole”,  

în perioada 15 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 15 noiembrie 2017 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 20 decembrie 2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: comuna Florești, str. Avram 

Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, în intervalul orar 12:00-16:00 

de luni până joi iar vineri între orele 10:00 – 14:00. 

 

3. Măsura lansată prin Apelul de selecție - tipuri de beneficiari eligibili ai măsurii 

M5/6A sunt:  

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate 

din spațiul rural; 

• fermieri sau membrii unor gospodării agricole  (autorizați cu statut minim pe PFA) 

care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-

agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 

microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate. 

 

4. Fonduri disponibile pe această sesiune:  

Cheltuiala publică totală pentru măsura M5/6A este de 277.256,54 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 baza agricolă prin dezvoltarea 

unor activități non-agricole. 

Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 EURO și maxim 50.000 EURO/proiect. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

50.000 EURO. 

 

5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii M5/6A, care poate fi accesat pe site-ul www.galsn.ro, şi sunt 

disponibile la sediul GAL Someș-Nadăș pe suport tipărit.   

 

6. Datele de contact ale GAL 

mailto:galsomesnadas@gmail.com
http://www.galsn.ro/
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GAL Someș-Nadăș, Adresa: comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, jud. Cluj,Telefon: 

0759 034 798, 0738723731 E-mail: galsomesnadas@gmail.com, Web: www.galsn.ro. 
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