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Nr. 229/28.06.2022 
Anunț privind lansarea apelurilor de primire proiecte pentru 

MASURA 1 - Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare;  

creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare. 

 

Denumire program: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4 

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,  

Măsura III.3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

Strategia de Dezvoltare Locala a zonei Pescaresti Prut-Dunare Galati 

Nr apel: 6/sesiunea iulie 2022 

Masura: 1:  Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; 

valoare adăugată; învățare continuă; inovare. 

Codul apelului – 1044/4/1 

• Data de la care pot fi depuse cereri de finantare 04.07.2022, ora 08.00; 

• Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare 25.07.2022, ora 11.00; 

• Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiect: 5.208.833,72  lei; 

• Cursul de schimb RON -EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro=4,9463 lei 

• Modalitatea de depunere a cererilor de finantare: În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de 

finanțare și documentele anexate semnate electronic vor fi încărcate in sistemul electronic MySmis 

(https://2014.mysmis.ro) doar în intervalul menționat mai sus; 

• Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil) pentru proiectele 

care nu intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis: 1.978.520 lei/400.000 euro; 

• Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil) pentru proiectele 

care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis: 262.533,72 lei/53.076,79 euro; 

• Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutor public nerambursabil): 14.838,90 lei/3.000 

euro; 
• Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate 

în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul 

www.flagalati.ro;  

• Orice alte informatii se pot solicita de la ADDPD Galati (FLAG Galati), str. Cristofor Columb nr 37, tel 

0722996841, e-mail: office @flagalati.ro, www.flagalati.ro. 

 
Aprobat, 

Sofrone Corina, 
manager 
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