
 
 

 

 
 

 

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Someș Transilvan anunţă prelungirea primei sesiuni de cereri de proiecte din 2018 pentru 

următoarele măsuri: 

 

M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor 

Data prelungirii apelului de selecție: 26.03.2018 

Beneficiari eligibili:  

• Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)  

• Instituții de cult  

• Instituții de învățământ locale  

• ONG înființate în baza legii 26/2000  

• Cooperative  
Fonduri disponibile: 269.870 Euro 

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 38.000 Euro 

M2/6B – Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale 

Data prelungirii apelului de selecție: 12.03.2018 

Beneficiari eligibili:  

• Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)  

• Instituții de cult  

• Instituții de învățământ locale  

• ONG înființate în baza legii 26/2000  

• Cooperative  
Fonduri disponibile: 100.000 Euro 

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

• 30.000 EURO/proiect pentre celelalte tipuri de proiecte implementate de entități altele decât APL-uri 

• 10.000 EURO/proiect pentru APL-uri 

M4/6A – Înființarea activităților neagricole 

Data prelungirii apelului de selecție: 12.03.2018 

Beneficiari eligibili:  

• Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități 

nonagricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, 

pe care nu leau mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia 

(start-up)  



 
 

 

 
 

• Structuri de economie socială (ONG)  

 

Fonduri disponibile: 150.000 Euro 

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 30.000 Euro 

M5/6A – Dezvoltarea activitatilor neagricole 
 

Data prelungirii apelului de selecție: 26.03.2018 

 

Beneficiari eligibili: 

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural 

• fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente 

încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

• Structuri de economie socială (ONG) 

Fonduri disponibile: 78.056 Euro 

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 Euro 

 

Data limită de primire a proiectelor: -23.03.2018 pentru M2/6B și M4/6A  

                                                          -11.04.2018 pentru M1/6B și M5/6A  

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în 

intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe 

site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Someș Transilvan. 

 

Date de contact: 

Asociația GAL Someș Transilvan 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj. 

Tel: 0264 262 003 

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com 

site: www.galsomestransilvan.ro 

http://www.galsomestransilvan.ro/
mailto:galsomestransilvan@yahoo.com

