Nr. 164 din 11.11.2019
ANUNŢ LANSARE APEL PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANŢARE
Asociaţia Zona Pescărească Iazurile Moldovei anunţă lansarea sesiunii numărul 3
pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată
finanţată prin Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020,
Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii
teritoriale, Măsura 1 – Crearea şi dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în Zona
Pescăreacă Iazurile Moldovei.
Data și ora de la care pot fi depuse cereri de finanţare: 15.11.2019, ora 09:00.
Data şi ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanţare: 31.12.2019, ora 16:00.
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor
fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică
MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul
menționat mai sus, cod apel: POPAM/743/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare - Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare).
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.829.760 Lei, echivalentul a
400.000 Euro. Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil este de 914.880 Lei,
echivalentul a 200.000 Euro.
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.872 Lei, echivalentul a 5.000
Euro.
Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiecte este de 2.695.866,08 Lei,
echivalentul a 589.337,64 Euro.
Cursul de schimb RON-EURO valabil pe parcursul anului 2019 este de 1 euro = 4,5744
Lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi
eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și
selecție sunt disponibile pe site-ul www.piscicultorulbt.ro şi la sediul Asociației Zona
Pescărească Iazurile Moldovei.
Informații suplimentare se pot solicita de la Asociația Zona Pescărească Iazurile
Moldovei, Str. Principală, nr. 125, Sulița, Jud. Botoșani, telefon: 0744217151, e-mail:
flagbotosaniasi@gmail.com.
Aprobat,
Manager FLAG,
Ovidiu Tabarcea
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