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APEL DE SELECȚIE nr. 2 

Varianta simplificată 

 

Măsura 3.1  - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate 

 
 

Grupul de Acţiune Locală Tövishát lansează  a doua sesiune de depunere a  proiectelor aferentă 

Măsurii 3.1  - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate 

 

Data lansării Apelului de selecție: 31.03.2021 

 

Perioada depunere proiecte: 31.03.2021-02.07.2021 

 

Mãsura lansatã : Măsura 3.1 « Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate »  

 

Tipuri de beneficiari eligibili pentru Măsura 3.1 :  

Beneficiarii sprijinului se încadrează în una din categoriile de mai jos: 

• Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare 

• ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare 

• Grupul de Acţiune Locală Tövishát, începând cu al doilea apel de selecţie 

 

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 9.886,96   Euro 

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA:  9.886,96   Euro 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 02.07.2021 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Com. Hereclean, Jud. Sălaj de luni 

până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00. 

 

Informații privind accesarea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL 

Tövishát pentru Măsura 3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate, pe 

site-ul: www.galtovishat.ro 

 

 

 

 

http://www.galtovishat.ro/


     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tovishat Loc. Panic, nr. 1/S, Comuna Hereclean 

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 
2 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate :  

            Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Tövishát, sat Panic, Nr.1/S, Com. Hereclean, 

Tel: 0768607807, e-mail : galtovishat@gmail.com de luni până vineri între orele 9.00-14.00.  

De asemenea, puteți accesa site-ul Gal Tovishat: www.galtovishat.ro.  

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 3.1 lansată de Asociația GAL 

Tövishát, poate fi consultată la sediul asociației  din localitatea Panic, Nr.1/S,Com. Hereclean, județul 

Sălaj. 
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