
 
 

APEL DE SELECȚIE 

 

Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole 

 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6A) - 01/17- 11.09.2017 

Data lansării apelului de selecție: 10 IULIE 2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 11 SEPTEMBRIE 2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele se vor depune la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, în incinta Casei 

de Cultură (parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 12.30. 

Beneficiari eligibili: 
 

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, care desfășoară activitatea propusă pentru 

modernizare de minim 1 an. 
 

Întreprinderea mică – reprezintă întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o 

cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 
 

Microîntreprinderea – reprezintă întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de 

afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 
 

Membrul unei gospodării agricole – reprezintă orice persoană fizică sau juridică poate fi considerat 

membru al unei gospodării agricole, cu excepția lucrătorilor agricoli. În situația unei persoane 

juridice (micro-întreprindere sau întreprindere mică), aceasta trebuie să exercite o activitate 

agricolă la momentul solicitării sprijinului. 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
 

 

Fondul nerambursabil total disponibil: 272.720 euro  

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 90.000 de euro/proiect.  

Intensitatea sprijinului: este de 85% și va crește la 90% pentru activitățile turistice, productive și 

meșteșugărești. 
 

Date de contact:  

Magdalena Dinu – evaluator proiecte, telefon: 0784/298863, e-mail: magda.dinu@galatbn.ro; 

Daniel Postu – animator, telefon: 0784298865, e-mail: daniel.postu@galatbn.ro;  

Cristina Mircea – Manager GAL, telefon: 0784/298864, e-mail: cristina.mircea@galatbn.ro; 

  

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

disponibil pe site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/Măsura M4/6A. La sediul GAL 

ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a ghidului 

solicitantului.  
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