GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUB‐REGIUNEA „CULA” ( r. UNGHENI)
Cod fiscal: 1018620002271
Republica Moldova
MD-3608, str. Musicescu 45; or. Cornești, r. Ungheni
Fax: +373-23661244; tel.: +373-23661236;
mob. +373-79439145; E-mail: galcula18@gmail.com

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Subregiunea „Cula” (r. Ungheni)
ANUNŢĂ
Lansarea programului de mini-granturi 2019 (Primul Apel)
în cadrul GAL Subregiunea „Cula” (r. Ungheni)
Programul de Mini-granturi 2019 în cadrul GAL Subregiunea „Cula” (r. Ungheni) / primul apel are scopul să
contribuie la valorificarea și promovarea potențialului socio-economic al Sub-regiunii CULA, cu participarea
largă a membrilor săi.
Programul va încuraja proiecte ce țin de dezvoltarea destinaţiilor turistice locale, susţinerea şi dezvoltarea
antreprenorialului în baza resurselor locale (produse autentice), precum și dezvoltarea reţelelor de promovare a
brandurilor locale.
Bugetul total al Programului de mini-granturi 2019 (Primul Apel) în cadrul GAL Subregiunea „Cula” e de 390
000 lei.
Programul de mini-granturi 2019 în cadrul GAL Subregiunea „Cula” este susținut financiar de
reprezentanții GAL “Pärnu Bay Partnership (PLPK)”, GAL “Tartu Rural Development Association (TAS) –
Estonia, și IDIS Viitorul în cadrul proiectului "The introduction and implementation of community-led local
development (CLLD) principles in Moldova", finanțat din fondurile pentru Cooperare în Dezvoltare și Ajutoare
Umanitare din cadrul Ministerului de Externe al Estoniei.
Beneficiarii de granturi pot fi:
A. Micro – întreprinderi (Agenți Economici) din cadrul GAL Sub-Regiunea „Cula” (r. Ungheni)
B. Organizaţiile sectorului asociativ (ONG, A.O., Fundatii, GIL-Grup de Inițiativă Locală) înregistrate în
cadrul GAL Sub – Regiunea „Cula”;
C. APL (nivelul I) din cadrul GAL Sub – Regiunea „Cula”
D. GAL Sub-Regiunea „Cula”
A. Micro-întreprinderile din cadrul GAL Subregiunea „Cula”pot să depună Formularele cererilor de finanţare
pentru granturi în valoare de până la 97500,00 lei cu condiția unei contribuţii proprii de cel puţin 20% din
suma solicitată.
B. ONG-urile, GIL-luri și Fundaţiile înregistrate în teritoriul Subregiunea CULA, pot să depună Formularele
cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 97500,00 lei cu condiția unei contribuţii proprii
de cel puţin 5% din suma solicitată.
C. APL, primăriile Subregiunii „Cula” pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în
valoare de până la 97500,00 lei cu condiția unei contribuţii proprii de cel puţin 10% din suma solicitată.
D. GAL va depune Formularul cererii de finanţare pentru granturi în valoare de până la 97500,00 lei cu
contribuţia de 0% din suma solicitată.
NOTĂ:
Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului / beneficiarului de granturi, sau poate fi acordată însă şi din partea
autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

Domeniile finanțate
Mini -granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor inovative în cadrul GAL Sub-Regiunea
„Cula” pe domeniile:
- Dezvoltarea destinaţiilor turistice locale;
- Susţinerea şi dezvoltare antreprenorialului în baza resurselor locale (produse autentice);
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- Dezvoltarea reţelelor de promovare a brandurilor teritoriale locale,
care vor include activități și bune practici de implicare civică la promovarea imaginii Subregiunii „Cula”, la
susţinerea turismului rural, antreprenorialului local, promovarea şi aplicarea tehnologiilor inovative, crearea
locurilor de muncă, implicarea activă a femeilor.
- care, în mod clar:
* Să demonstreze încurajarea participării active a aplicanţilor în promovarea patrimoniului şi valorilor naţionale,
zonale și locale.
* Să aducă beneficii cetățenilor din cadrul Subregiunii „Cula”.
* Să permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile.
* Să aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi promovării Subregiunii „Cula.
* Să ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate.

Criteriile esențiale de eligibilitate
Pentru proiect:
- Să vizeze scopuri și obiective realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului

- Să nu depășească o durată mai mare de 6 luni
Pentru beneficiari:
- Să fie activi în domeniile indicate
- Să dispună de potenţiaul material, uman şi voluntariat
- Să demonstreze capacitatea de a realiza proiecte în cadrul GAL Subregiunea „Cula” pe domeniile vizate.
Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:
- Activităţi cu caracter religios
- Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Mini-granturi 2019 în cadrul GAL Subregiunea „Cula”
din r. Ungheni/primul apel, pot fi solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la
adresa: MD-3608, str. Musicescu 45; or. Cornești, r. Ungheni
Fax: +373-23661244; tel.: +373-23661236;
mob. +373-79439145; E-mail: galcula18@gmail.com

Formularele cererilor de finanțare cu anexele necesare se transmit în format electronic pe adresa de
email: galcula18@gmail.com
Data limită de depunere a formularelor cererilor de finanțare: 10 mai 2019, ora 21.00.
Pe 14 aprilie 2019, ora 12.00, la sediul Primăriei or. Cornești, r. Ungheni se va desfăşura Sesiunea de
informare privind specificul şi condiţiile Programului de mini-granturi 2019 în cadrul GAL SubRegiunea „Cula” din r. Ungheni / primul apel. Sunt invitaţi toţi cei interesați!
Persoana de contact: Segiu Bodrug,
Tel. (0236)78425; mob. 079439145;
E-mail: sergiubodrug24@mail.ru
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