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ERATA

la Ghidul solicitantului pentru Masura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea patrimoniului natural și
arhitectonic

1.4. Alocarea financiară

Pentru acest apel pentru depunerea Cererilor de finanţare, valoarea contribuţiei
dumneavoastră în bani, în calitate de solicitant este de :

 0% pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces
public la rezultatele operațiunii;

 25% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de
până la 100.000 euro;

 40% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de
peste 100.000 euro.

NOTĂ*
Când se acordă sprijin pentru operaţiunile ce corespund
măsurilor prevăzute în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3, se aplică
acele condiţii relevante şi nivelul contribuţiei pentru fiecare
operaţiune stabilite în cadrul acelor axe/măsuri.

MANAGER GENERAL,

Maria STOIAN
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