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APEL DE SELECȚIE 
 

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

”Măsura M7/6B –Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-

Nadăș”, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 octombrie 2019 

1. Data lansării apelului de selecție: 10 septembrie 2019 

 

2. Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin ”Măsura 

M7/6B – Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-

Nadăș” sunt: 

 Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000 privind asociațiile 

și fundațiile; 

 IMM-uri care prezintă printre activitățile lor principale activități precum 

promovarea, branding, marketing etc. 

Toți aceștia sunt beneficiari direcți și indirecți în cadrul M1/6B, M2/6B, 

M3/6B, M4/3A, M5/6A,M6/2A, M8/6B. 

 

3. Fonduri disponibile pe această măsură: 49.995,28 EURO. 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 

EURO. 

 

5. Data limită de depunere a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 10 

octombrie 2019 la sediul Asociației GAL Someș-Nadăș, din comuna Florești, str. Avram 

Iancu, nr. 170, etaj 2 (sediul primăriei comunei Florești) jud. Cluj. 

 

6. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii ”Măsura M7/6B – 

Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-Nadăș” sunt 

cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de Grupul de Acțiune Locală Someș-Nadăș 

pentru măsura M7/6B, versiunea publicată pe site-ul www.galsn.ro. Informațiile sunt 

disponibile și la sediul GAL pe suport tipărit. 

 

7. Detaliile referitoare la desfășurarea sesiunii puteți obține la numărul de telefon: 0759 

034 798, pe adresa de e-mail: galsomesnadas@gmail.com, dar și la sediul Grupului de 

Acțiune Locală Someș-Nadăș, de luni până joi, între orele 10:00 – 14:00, iar vineri între 

orele 10:00 – 13:00, unde puteți solicita în mod gratuit informații despre măsură și 

ghidul măsurii. 

 

8. Informațiile detaliate aferente fiecărei măsuri lansate sunt disponibile pe suport tipărit 

la sediul GAL. 
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