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Anexa 1 la Decizia CD nr. 49/14.09.2017 

 

Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2  ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală,, /Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului 

Superior 

APEL DE SELECȚIE Măsura M6/6B 

Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltatrea turismului 

 -Varianta simplificată- 

 

Data lansării apelului de selecție: 25 septembrie 2017 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M6/6B- 01/07-27.11.2017 

GAL Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea, în perioada 25 septembrie – 27 

noiembrie 2017 a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 

M6/6B-Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltatrea turismului , finanțate  prin Măsura 19 

LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru impementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.1/2017: 284.527,39 euro 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M6/6B: 

 comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din teritoriul 

GAL Defileul Mureșului Superior; 

 agenții economici (inclusiv întreprinderi nou înființate), ce se încadrează în categoria 

microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (existente sau nou înființate) 

conform legislației în vigoare Legea 346/2004.  

 unități de cult conform legislației în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din localitatea 

Deda, strada Principală, nr.180, județul Mureș, de luni până vineri , în intervalul orar   09:00 

– 15:00. 
Termenul  limită de depunere este 27 noiembrie 2017 

 

Informații privind accesarea și derularea Măsurii M6/6B - ,,Ocrotirea moștenirii rurale și 

dezvoltatrea turismului,, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-

ul GAL DMS -  www.gal-dms.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura  

M6/6B-sesiunea 1  2017, disponibil pe  www.gal-dms.ro. Aceste documente pot fi obținute și 

în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul  GAL  Defileul 

Mureșului Superior  din localitatea Deda , nr.180, de luni până vineri între  orele 9:000 16:00. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

E-mail:defmursup@yahoo.com   
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