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         unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România 

şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi 

asociaţii constituite de culte. 

- GAL-ul. 

 

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 

o Suma disponibila pe masura – 158.543,87 euro din EURI; 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 

158.543,87 euro/proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 158.543,87 euro/proiect; 

o Intensitatea sprijinului:  

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt 

negeneratoare de venit și nu va depăși 158.543,87 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  

- Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect; 

- Suma maximă nerambursabilă: 158.543,87 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 158.543,87 euro. 

 

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de 

Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-

16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botosani. Ne puteţi 

contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.  

 

7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

elaborat de GAL pentru această măsură, ghid ce se regaseste pe pagina de internet 

www.valeasiretuluidesus.ro. 

 

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate sunt disponibile si la sediul  GAL. 
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