
                                                                                                                                      

Nr. 96/21.08.2017

Grupul de Acțiune Locală Asociația Microregională Țara Făgetului

anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 1/6C - ” Investiții privind infrastructura de broadband”

Data lansării apelului de selecție: 28 august 2017

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1/6C  - ” Investiții privind infrastructura de broadband” 

Beneficiari eligibili:

 Agenţii economici, ce se încadreaza în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) conform legislaţiei în vigoare (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), ce activeaza sau urmeaza sa activeze 
în domeniul tehnologiei informaţiei si comunicaţiilor.

 Gal Asociatia Microregionala Tara Fagetului, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul 
poate fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice.

 Entităţi publice, ADI, APL cu respectarea legislaţiei specifice.

Fondul disponibil pentru măsură: 100.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: de  90% din valoarea sprijinului de maxim 100.000 Euro, dar cu respectarea prevederilor
Reg. (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Data limită de depunere a proiectelor: este până la sfârșitul sesiunii, 28 septembrie 2017, ora 16:00. Proiectele se depun la sediul asociației din Comuna
Dumbrava, satul Dumbrava, nr.157, județul Timiș. Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii.

Informațiile detaliate  privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura ” Investiții privind infrastructura de
broadband” – 1/6C, și în Apelul de selecție pentru măsura 1/6C, elaborate de Asociația Microregională Țara Făgetului, disponibile la sediul GAL în
versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.tarafagetului.ro.
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației Microregionale Țara Făgetului (Comuna Dumbrava, satul Dumbrava, nr.157, județul
Timiș), prin corespondență electronică la adresa galtarafagetului@tarafagetului.ro, sau prin telefon: 0256 325 721.
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