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Anexa 1B la Decizia CD nr. 85/18.10.2019
Misura 19 LEADEFySubmisura 19.2 ,,Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul
strategieide dezvoltare locald" / Strategia de Dezvoltare LocalS a GAL Defileul Muregului
Superior

APEL DE SELECTTE
Misura M4/6B - Dezvoltarea satului rominesc

- Varianta simplificati -

Data lansiril apelului de selectie :25.11.2019
Numirul de referinti al sesiunii de cereri de proiecte: MtU6B - 08/19 - 25.11.2019

GAL Defileul Muregului Superior anuntd public lansarea,in perioada 25.11.2019 -
25.01.2020, a celei de-a opta sesiuni de depunere de proiecte aferentd anului 2019
pentru Misura M4/68 - Dezvoltarea satului rominesc, finanfate prin Mdsura 19
LEADER, Submdsura 19.2 Sprijin pentru implementrea actiunilor in cadrul strategiei de
dezvoltare locali.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.8/2019 : Contribulia publici aferenta
misurii M4l68 prin PNDR este de 100.000,00 euro, alocare financiara din SDL GAL
DMS.

Valoarea maximi a fondurilor nerambursabile (intensitatea Spriiin ul ui)
Sprijinul public (comunitar gi nalional)acordat in cadrul Mdsurii M4l68 va fi:

negeneratoare de profit, dar valoarea totald eligibild a proiectului nu va depigi:

Beneficiari eligibili: comunele definite conform legislatiei [n vigoare 9i asociafii ale
acestora;

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Muregului Superior din localiatea
Deda, nr.180, jud.Mureg, de luni p6n6 vineri, in intervalul orar 09:00 - 15:00.
Termenul limitd de depunere este 25 ianuarie 2020

lnforma[ii privind accesarea 9i derularea Mdsurii M4/68 - ,, Dezvoltarea satului
romanesc " sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului 9i anexele acestuia de pe site-ul GAL
DMS - www.gal-dms.ro Si in Apelul de Selectie (varianta detailata) pentru Mdsura
M4/68 - sesiune 8 aferenti anului 2019, disponibil pe www.gal-dms.ro. Aceste
documente pot fi obtinute 9i in varianta electronicd (suport CD/DVD) gi pe suport tiparit
la sediul Asociatiei GAL Defileul Muregului Superior din localitatea Deda, nr.180,
jud.Mureg, de luni p6nd vineri intre orele 9:00 - 16:00. {vrr4I C[Pf 4*'t
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Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Mureqului Superior din localitatea Deda,
strada Principald, nr.l80, judelul MureE, de luni pdnl vineri , in intervalul orar 09:00 - 15:00.
Termenul limiti de depunere este 25 ianuarie 2020

Informaliiprivind accesarea gi derularea M6surii M7/6C - ,, Sprijin pentru infrastructura de
bandi largi in mediul rural ,, sunt cuprinse in Chidul Solicitantului gi anexele acestuia de pe
site-ul GAL DMS - www.qal-dms.ro qi in Apelul de Seleclie (varianta detaliatn) pentru MIsura
M7l6C-sesiunea 8 2019, disponibil pe www.gal-dms.Lo. Aceste documente pot fi oblinute Ei in
varianta electronici (suport CD/DVD) qi pe suport tipnrit la sediul GAL Defileul Mureqului
Superior din localitatea Deda , nr.l80, de luni pdni vineri intre orele 9:000 16:00.
Date de contact pentru informafii suplimentare:
E-mail: detnursup@yahoo. com
TeVFax:02651556238


