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ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU: 
M1: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA SI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE  

IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

1. Data limita de depunere a proiectelor 

Data limita de depunere a proiectelor in cadrul acestei masuri este 30.09.2019,orele 15.00, termen prelungit până la data de 18.10.2019, orele 15.00. 

Restul prevederilor și condițiilor din apelul inițial rămân neschimbate.  

 

2. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte 

Proiectele, intr-un exemplar original şi 1 copie, se vor depune la sediul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM), din sat Sulita, strada Principala 

nr. 125, comuna Sulita, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul Primariei Sulita), zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00. 

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI care cuprinde 

urmatoarele UAT-uri: Albesti, Calarasi, Copalau, Dobarceni, Durnesti, Frumusica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Sulita, Todireni, Trusesti siorasul 

Flamanzi – din judetul Botosani si comuna Deleni din judetul Iasi.  

3. Beneficiari eligibili:  

 agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează 

sau urmează să activeze în domeniul TIC; 

 GAL-ul, în șituația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice. 

 Entitati publice, ADI, APL, cu respectarea legislatiei specifice  

 Ong-uri din teritoriul GAL  
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4. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 

 Suma disponibila pe sesiune – 45.000 EURO 

 Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 EURO  

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă):  15.000 EURO/beneficiar, 

 Intensitatea sprijinului:  

 100% din totalul cheltuielilor publice pentru proiecte negeneratoare de venit 

 Pana la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publica 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de venit 

 

5. Solicitantii interesati pot obtine informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii, consultand Ghidul solicitantului elaborat de GAL, 

impreuna cu anexele si procedurile aferente, disponibilepe site-ul www.colinele-moldovei.ro 

 

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

Pentru clarificari si informaţii suplimentare, Echipa Asociatiei Leader Colinele Moldovei va sta la dispoziţie zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 

9.00 – 17.00, la sediul Asociatiei din localitatea Sulita, comuna Sulita, județul Botosani, strada Principala nr. 125. 

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/573.033 sau 0759.017.602, e-mail: colinelemoldovei@gmail.com . 

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate, sunt disponibile la sediul Asociatiei. 
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