
 
 
 

 
 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ “TARA GUGULANILOR” 
Jud. Caras-Severin, Com. Sacu, Nr.47, CIF 35589333 
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Asociația Grupul de Acțiune Locală ,,Țara Gugulanilor”- APEL DE SELECȚIE NR.1/2021                

MĂSURA M1.1/ 1B 
,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale 

pentru diversificarea activităților rurale” 
 

 
Data lansării apelului de selecție: 07.04.2021 
Categoriile de solicitanţi/ beneficiari eligibili: 

! PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de 
mai jos şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul agricol/ pomicol, în funcţie de submăsură: 

- Fermieri;                                                                      -  Microintreprinderi şi intreprinderi mici; 
- Organizaţii neguvernamentale;                                -  Consilii Locale; 
- Unităţi şcolare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi alimentaţie publică. 

Fondul  total disponibil  alocat în această sesiune este în valoare de 32.641 EURO. 

Suma maxmimă nerambursabilă care poate fi acorată este: 32.641 Euro. 

Data limită de primire a proiectelor este: 21.05.2021, ora 17:00, sau pană  la atingerea plafonului de 110%, dar nu mai 
putin de 5 zile lucratoare. 

Locul și intervalul depunerii proiectelor: 
Dosarul Cererii de Finanţare va conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative şi va fi 

depus, în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare- scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Sacu, nr. 
47, com Sacu, jud. Caraş- Severin în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata 
sesiunii de depunere a proiectelor.  Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul 
Solicitantului şi este disponibil în format electronic, la adresa www.galtaragugulanilor.ro.Pentru această măsură pragul 
minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu va intra în etapa de evaluare. 
Solicitanții pot obține informații detaliate:  - la sediul GAL ,, Țara Gugulanilor”, situat în comuna Sacu ,nr 47, județ Caraș-
Severin, 

- prin corespondență electronică la adresa de mail galtaragugulanilor@yahoo.com,  
- la numărul de telefon 0374.992.733, 
- pe suport tipărit a tuturor documentelor aferente măsurii lansate, existente la sediul GAL.- 
- mai multe informații detaliate despre accesarea și procedura de  derulare a  măsurii MĂSURA M1.1/ 1B - 

,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rural, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Țara Gugulanilor, sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru această masură, publicat pe site-ul www.galtaragugulanilor.ro. 

! Termenului maxim de finalizare a proiectelor - 31.12.2023, termenului de depunere a ultimei cereri de plată - 
30.09.2023; 
 

Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09-17 pe toată durata 
sesiunii de depunere a proiectelor. 
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