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APEL DE SELECTIE 

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

Măsura 1/ 6B " Valorificarea patrimoniului natural și cultural"  

 

 

1. Data lansării apelului de selecție:  24.09.2021  

2. Data limită de depunere a proiectelor:   25.10.2021.  

TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR ESTE 31.12.2023. TERMENUL DE 

DEPUNERE A ULTIMEI CERERI DE PLATĂ ESTE 30.09.2023 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea 

Ghirișu Român,  nr. 75, 407420, jud. Cluj  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri. 

3. Măsura lansată prin Apelul de selecție- tipui de beneficiari eligibili ai  măsurii 1/6B sunt : 

 Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)  

 Societatea civilă  

 Așezăminte culturale și instituții de cult  

 Beneficiarii  direcți  ai  acestei  măsuri  sunt  incluși  în categoria   beneficiarilor   direcți   ai   măsurii   

M9/6B Dezvoltare  durabilă  și  protecția  mediului  pe  teritoriul Câmpia Transilvaniei 

4. Fondul disponibil pentru această sesiune:    

Cheltuiala publică totală pentru Măsura 1/6B este de 824.719,30 euro. 

Fondul disponibil pentru această sesiune:   116.757,60 euro 

Intensitatea sprijinului: 

✓ pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

✓ pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

✓ pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 euro și maxim 58.378,80 euro. 

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 58.378,8 euro 

5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent 

măsurii 1/6B,care poate fi accesat pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro , şi sunt disponibile la sediul GAL 

Câmpia Transilvaniei pe suport tipărit.   

6. Datele de contact ale GAL  

GAL Câmpia Transilvaniei, Adresa: comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75, jud. Cluj, Tel 0264-704979 ; 

0761781204, Email: galcampiatransilvaniei@yahoo.com Web: www.galcampiatransilvaniei.ro  
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