ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA DUNARII
web site :www.gal-deltadunarii.ro
e-mail : galdeltadunarii@gmail.com
Tel : 0745 344 132 ; 0748 140 257

APEL DE SELECTIE PROIECTE
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 –2020 Axa LEADER /
Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală
Data anuntului: 11.01.2021
Nr. de referinta al sesiunii: M4-1/ 2021
Data lansarii apelului de selecție: 11.01.2021
Masura lansata: M4/6B ”Promovarea formelor de cooperare/asociere în dezvoltarea
locală”. Asociatia G.A.L. DELTA DUNĂRII, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin
pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL
DELTA DUNĂRII”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de
selectie pentru Masura M4/6B ”Promovarea formelor de cooperare/asociere în dezvoltarea
locală”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
 parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare între cel puțin două entități
(autorități publice locale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, etc.), din care
cel puțin una să activeze în domeniul turismului.
Teritoriul GAL Delta Dunării acoperă teritoriul administrativ al orașului Sulina (cod SIRUTA:
159767), și al comunelor Nufăru (cod SIRUTA: 161053), Beștepe (cod SIRUTA: 161552),
Mahmudia (cod SIRUTA: 160724), Murighiol (cod SIRUTA: 160911), Sfântu Gheorghe (cod
SIRUTA: 161231), Valea Nucarilor (cod SIRUTA: 161482). Activitățile realizate în cadrul
măsurii M4/6B sunt obligatoriu a se desfășura în teritoriul GAL Delta Dunării.
Fonduri disponibile: 50.000 euro
Data limita de depunere a proiectelor și locul unde se depun proiectele:
Data limită de depunere a proiectelor este 12.02.2021, ora 16:00. Proiectele vor fi depuse la
sediul Asociatiei G.A.L. DELTA DUNĂRII, sat Malcoci, com. Nufăru, str. Ovidiu, nr.152, jud.
Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00.
Valoarea maxima eligibila: 200.000 de euro/proiect
Intensitatea sprijinului: Rata sprijinului va fi de 100% pentru cheltuieli de
coordonare/organizare : studii, planuri, animare, costuri de funcționare, cheltuieli de
consultanță și management al proiectului. Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși
20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru proiect.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborat de GAL pentru Măsura M4/6B, disponibil pentru studiu la sediul GAL sau pe pagina de
internet www.gal-deltadunarii.ro
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu: Asociatia GAL DELTA DUNĂRII, str. Ovidiu, nr.152, sat. Malcoci, com. Nufăru, jud.
Tulcea; Tel.: 0746085016; e-mail: galdeltadunarii@gmail.com.
La sediu GAL există, totodată, posibilitatea consultării versiunii pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferente măsurii M4/6B (Promovarea formelor de cooperare/asociere în
dezvoltarea locală).
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