
 
ANEXA la Decizia C.D. nr. 4/21.08.2017  

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 
 

Anunță deschiderea începând cu data de 01.09.2017, a primului apel de selecție proiecte  în cadrul Submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală”, pentru măsurile: 

• M 1/6B – Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL, număr de referință M1/6B – 01/17 , având ca beneficiari eligibili: 
autorităţi publice locale (UAT-uri)/comune şi asociaţiile acestora (ADI-uri). 

• M 4/6B – Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL, număr de referință M4/6B – 01/17 –30.09.2017, având ca beneficiari eligibili:  Furnizori publici și privați 
de servicii sociale acreditați conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 

• pentru M1/6B – 1.512.000,00 Euro 

• pentru M4/6B –      95.263,00 Euro 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 

• 84.000,00 pentru un proiect pe M1/6B 

• 95.263,00 pentru un proiect pe M4/6B 
Data limită de depunere:  

• pentru M1/6B – sesiune continuă, până la epuizarea fondurilor alocate; 

• pentru M4/6B –      30.09.2017, ora 14:00 
Selecția cererilor de finanțare pentru M.1 /6B se va face în prima decadă a lunii următoare depunerii cererii de finanțare. Documentele justificative necesare la depunerea 
proiectului, cerințele de conformitate și eligibilitate ale solicitantului, procedura de selecție aplicată, data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție, sunt 
precizate în apelurile de selecție varianta detaliată, disponibile, pe suport tipărit și electronic la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna  Hărău, sat Hărău, nr. 68, 
județul Hunedoara.  
Depunerea proiectelor se face la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna Hărău, sat Hărău, nr. 68, județul Hunedoara, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 
16:00.  
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia, disponibile pe site-ul www.galsargetia.ro. 
Date de contact pentru informații suplimentare: E-mail: office@galsargetia.ro ; Tel/fax: 0254/237.670 

http://www.galsargetia.ro/

