ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂSĂUDULUI
M1/6B MĂSURĂ DE DEZVOLTARE A UNOR INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII PUBLICE
SPECIFICE – 2017

Apel de selecție pentru media
Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii
de depunere a proiectelor pentru măsura M1/6B MĂSURĂ DE DEZVOLTARE A
UNOR INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII PUBLICE SPECIFICE – Apel 6/2017
1. Data lansării apelului de selecție: 11.12.2017
2. Data limită de depunere a proiectelor: 21.12.2017
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Feldru nr.186 sediu primărie la
Etaj în intervalul 08 – 16.00




3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:
M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice face parte
din Strategia de Dezvoltare a GAL Țara Năsăudului 2014 – 2020.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 1/6B, sunt:
autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, definite conform legislaţiei în vigoare, pentru
tipurile de infrastructuri menţionate în acest ghid; excepţie fac infrastructurile funerare, care
nu pot fi accesate printr-o structură de tip asociere;
ONG-uri, definite conform legislaţiei în vigoare(numai pentru acţiuni de sensibilizare
ecologică şi reabilitare infrastructuri de tipul caselor tradiţionale-muzeu, dacă le au în
folosinţă sau în proprietate).
4. Fondul disponibil alocat în acea sesiune: 449.002,65 euro
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
90.646 euro.
 Intensitatea sprijinului este de 100% investiții negeneratoare de venit.
5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL Țara Năsăudului pentru măsura respectivă postat pe pagina de
internet a GAL Țara Năsăudului www.taranasaudului.ro
Informații pot fi obținute și de la sediul GAL Țara Năsăudului în versiunea pe suport tipărit a
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.
6. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
E-mail: taranasaudului@yahoo.com
Tel/fax 0263374901
Feldru nr.186, etaj sediu primăria Feldru, județ Bistrița - Năsăud

