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Grupul de Acțiune Locală Călugăra
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
MĂSURA 9/1A - PROMOVAREA ASOCIATIVITĂȚII, INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI DE
CUNOȘTINȚE
Data lansării apelului de selecție: 02.12.2020

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 9/1A - PROMOVAREA ASOCIATIVITĂȚII,
INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE
Beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcți sunt furnizorii de servicii de formare publici și privați sau de alte servicii de
transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare, în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii și
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecție.
Beneficiarii direcți pot fi:
 ENTITĂȚI PUBLICE: INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (LICEE ŞI COLEGII CU PROFIL AGRICOL, SILVIC SAU
ALIMENTAR).
 ENTITĂȚI PRIVATE - PERSOANE JURIDICE CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE
 UNIVERSITĂȚI CU PROFIL AGRICOL, SILVIC, ALIMENTAR SAU ECONOMIE AGRARĂ.
 ENTITĂȚI PUBLICE ȘI/SAU PRIVATE CARE AU ÎN OBIECTUL DE ACTIVITATE ACTIVITĂȚI DE
INFORMARE/DEMONSTRATIVE ȘI/SAU DISEMINARE.


Pentru acțiunile de formare solicitanții eligibili sunt entitățile publice sau private care
activează în domeniul formarii profesionale a adulților.



Pentru acțiunile de informare solicitații eligibili sunt entități publice și/sau private
care au în obiectul de activitate activități de informare/ organizare a expozițiilor,
târgurilor și congreselor, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, care aplica
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individual sau în parteneriat cu entități publice sau

private ca de exemplu:

instituții de învațământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și
stațiuni de cercetare, etc.
Pentru activitățile demonstrative, beneficiarii sunt entități publice sau private, constituite
conform legislației în vigoare în Romania, care au prevazute în obiectul de activitate
activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, realizează o propunere de
proiect și depune cerere de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz,
calitatea de lider. Ei îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție descrise în
Ghid iar parteneriatul se poate realiza cu entități publice sau private ca de exemplu:
instituții de învațământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de
cercetare etc. Beneficiarii semnează contractele de finanțare și derulează activități
demonstrative.
Fondul disponibil pentru măsură: 19.148 Euro.
Intensitatatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru
finanțarea unui proiect în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul GAL
Călugăra este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea finanțării nerambursabile pe un proiect nu poate depăși 15.000 Euro.
Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este: 25.01.2021, ora 14:00.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de
anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare
scanate pe suport CD, la sediul GAL Călugăra, Loc.Ciclova Romană, nr.203. Depunerea
proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe
toată durata sesiunii de depunere a proiectelor
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului pentru MĂSURA 9/1A - PROMOVAREA ASOCIATIVITĂȚII, INOVĂRII ȘI
TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE și în Apelul de selecție M9/1A- varianta complexă,
elaborate de Asociația GAL Călugăra, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit
sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-calugara.ro.
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Călugăra comuna
Ciclova Romană, nr.203, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa
contact@gal-calugara.ro, sau prin telefon: 0748993734
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