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PRELUNGIRE APEL

DE SELECȚIE PROIEC TE

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2
-Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală-

Data anunțului: 28.08.2017
Nr. de referință al sesiunii: 1/ 2017 – M1/6B
Măsura lansată: M1/6B „Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale”
Asociația G.A.L. DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru
cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord
Tulcea”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță prelungirea apelului de selecție pentru
Măsura M1/6B „Crearea și dezvoltarea infrastructurii locale”, până la data de 30.09.2017.
Menționăm că documentația de accesare a măsurii, precum și toate condițiile de eligibilitate și punctaj
aferente solicitanților, rămân neschimbate.

Data lansării apelului de selecție : 30.06.2017
Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2017
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M1/6B sunt:
 APL-urile de pe teritoriul acoperit de GAL și asociațiile acestora, conform legislației naționale în
vigoare;
 ONG-urile de pe teritoriul acoperit de GAL;
 Parteneriate între comune și ONG-uri (furnizori de servicii sociale);
 GAL (acesta poate aplica pentru această măsură doar dacă în urma unicului apel de selecție nu au
fost depuse cereri de finanțare din partea având ca titulari categoriile anterioare).

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.

Alocare totală pe sesiune: 180.000 euro
Suma maximă nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 180.000 euro
Valoarea maximă eligibilă : 180.000 de euro/proiect
Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venit.
Asociația Grup de Acțiune Locală

DOBROGEA DE NORD TULCEA
Strada Brăilei nr.45 (sediul social)/ Strada Isaccei nr.62 (sediul ad-tiv),
Sat Mineri, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
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Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie
sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M1/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data
lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidulmasuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/
Precizăm că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
elaborat de GAL pentru măsura respectivă, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidulmasuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/
GAL Dobrogea de Nord Tulcea asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu Administrativ: Asociația GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62, județul Tulcea
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro
www.galdntulcea.ro
GAL Dobrogea de Nord Tulcea vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 12.00 pentru a vă
acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locala GAL Dobrogea de Nord Tulcea, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind
derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.
Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Experții GAL Dobrogea de Nord Tulcea nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.
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