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ASOCIATIA GAL CHEILE SOHODOLULUI LANSEAZA APELUL DE  

 

SELECTIE AL PROIECTELOR pentru 

 

Măsura 6.2 - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în 

zonele rurale 

-SIMPLIFICAT- 

 

 

Grupul de Acţiune Locală Cheile Sohodolului  lansează prima sesiune de depunere proiecte 

aferente măsurii 6.2 - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele 

rurale.  

 

Domeniul de intervenţie 6A)  Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă 

 

1. Data lansarii apelului de selectie: 23.07.2018 

2. Masura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups);  

Beneficiari indirecți – populația din teritoriul GAL 

3. Fondul disponibil: 430 576 euro. 

4. Sprijinul public nerambursabil este de: 30 000 de euro pentru fiecare proiect, cu exceptia  

activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agro-turism pentru care 

valoarea sprijinului este de 40.000 euro/proiect.  

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se depun proiectele  

• Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 22.10.2018, ora 16:00, iar 

depunerea proiectelor se va face  la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,Cheile 

Sohodolului, sat Răchiți, comuna Runcu, nr. 105, județul Gorj, în intervalul orar 10:00 

– 16:00, de luni până vineri. 

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea SM 6.2/6A ,,Sprijin pentru 

demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale” sunt cuprinse în Ghidul 
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Solicitantului elaborate de GAL ,,Cheile Sohodolului”, disponibil pe pagina de internet 

www.galcheilesohodolului.com.  

7. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

     Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj. 

     Site: www.galcheilesohodolului.com , E-mail: gal.sohodol@gmail.com  

     Telefon: 0738 125 535,  Fax: 0353 109 119. 

     Program de lucru: Luni-Vineri,  interval orar: 8:30 – 16:30. 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul 

Solicitantului distribuit gratuit pe suport tiparit la sediul GAL, cat si in format electronic pe 

site-ul www.galcheilesohodolului.ro.  

 

Presedinte,  

Bogdan Lizia 
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