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Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/6A -2/17-29.11.2017 
Data publicării: 19.02.2018 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA actualei 
sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M1/6A -”Susținerea investițiilor în 
infrastructura de turism și încurajarea activităților turistice”. 
 
I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017 
II. Data limită de depunere a proiectelor: 16.03.2018, prelungit de la data de 20.02.2018. 
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va 
face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat 
Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. 
IV. Beneficiari eligibili:  
- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente sau nou‐înfiinţate (start‐ups) din 
teritoriul GAL Dealurile Sultanului; 
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole agroturistice în 
teritoriul GAL Dealurile Sultanului în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în 
micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 
V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune: 
-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 414.883 euro  
-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 200.000 
Euro 
VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 8,30-16,30, la 
sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon 
la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro  
VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului elaborate de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet 
a GAL Dealurile Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro  
VIII. La sediul GAL Dealurile Sultanului este disponibilă versiunea pe suport tipărit a 
informațiilor detaliate aferente măsurii M1/6A. 
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului, 

Reprezentant legal, 

Rotaru Fabian 
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