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Asociația GAL Covurlui este compusă din orașul Berești și 11 comune din judeţul Galaţi: 

Bălăbăneşti, Băleni, Bereşti-Meria, Cavadineşti, Corni, Jorăşti, Oancea, Rădeşti, Smulţi, 

Suceveni, Vîrlezi şi 3 comune: Griviţa, Vinderei, Fruntişeni din judetul Vaslui. 

Prin activitatea sa sprijină dezvoltarea rurală, acționând pentru informarea populației asupra 

oprtunităților de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), acordarea 

de sprijin pentru elaborarea proiectelor, selectarea proiectelor viabile și finanțarea lor. 

 

Asociația GAL Covurlui va primi în perioada următoare proiecte pentru: 

Măsura lansată prin apelul de selecție: M4/6A „ Dezvoltarea sectorului non-agricol” 

Data lansării apelului de selectie este 10.09.2018. 

Tipuri de beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura  

M4/6A sunt: 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate (start-ups)  

din spațiul rural; 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

Fondurile disponibile pentru Măsura M4/6A, în această sesiune sunt de  225.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 

75.000 euro. 

 

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 

21.09.2018. 
 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor 

nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00. 

 

Comitetul de selecție se întrunește  în luna octombrie 2018, (numai dacă se depun  proiecte). 

 

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a 

proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  

www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie. 

 

 

Asociația GAL Covurlui – Relaţii Mass-media – 0742 760 016/ 

asgalcovurlui@gmail.com / www.gal-covurlui.ro . 

http://www.gal-covurlui.ro/
mailto:asgalcovurlui@gmail.com

