APEL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”, din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna lansează primul
apel de fișe de proiecte la nivel local în scopul atingerii obiectivelor de tip POR din Strategia
de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe.
Denumirea axei prioritare: AP 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a

comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială, prin măsuri integrate
Intervenții lansate:
●
●
●
●
●

I1 - Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate - modernizare
străzi și extindere utilități publice
I2 - Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate
I3 - Infrastructura de locuire
I4 - Infrastructura de educaţie
I5 - Infrastructura de sănătate, servicii sociale

Tipul apelului:

Apelul de proiecte este un apel competitiv de tip POR, cu depunere prin sesiuni
periodice, care se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte
care vor fi implementate în zona de acoperire SDL Sfântu Gheorghe.
Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00
Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, 16.00
Locul și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiecte:
Dosarul fișei de proiect se depune la sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna
la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12,
zilnic între orele 9.00 şi 16.00. Dosarul poate fi depus personal sau prin poștă. Proiectul se
depune până la data şi ora limită anunțate în apelul de selecție, indiferent de modalitatea de
depunere.

Valoarea apelului:
Valoare totală a apelului este 4.500.000,00 euro, respectiv 21.381.750,00 lei, reprezentând
contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii octombrie 2019 și anume 1 EURO =
4,7515 RON.

Datele de contact unde se pot obține informații detaliate:
Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod
poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi
16.00.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002
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