
APEL DE SELECTIE MASURA 6.5(6B) 

                                                                                                                                                                                
Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru 

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.5(6B) 
                          Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 

Data lansarii apelului de selectie: 25 Noiembrie 2019 
MASURII 6.5(6B) Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 
Tipuri de beneficiari eligibili : 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.5. (6B), sunt: 
-UAT-urile din teritoriul GAL; 
-Asociatii si Fundatii; 
Fondurile disponibile: 40.402 euro 
Sprijinul public nerambursabil Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 40.402 de 
euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 40.402 de euro. 
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:  
- data limita de primire a proiectelor:  27 Decembrie 2019 
Data inchiderii sesiunii este termenul limita prevazut in apel, respectiv in situatia in care valoarea proiectelor depuse este de cel 
puțin 110% din valoarea alocării sesiunii, sesiunea se poate inchide inainte de termenul limita prevazut in apel, dar nu mai puțin de 5 
zile lucrătoare 
- locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337, 
de Luni pana Vineri, in intervalul orar 9:00 – 12:00  
Informaii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Masurii 6.5, disponibil pe 
pagina www.gal-mvc. ro. 
Pentru informatii suplimentare vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat 
Socodor, Com. Socodor, nr. 337, pe site-ul www.gal-mvc.ro sau la tel.: 0257350894. 
De asemenea, la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru puteti gasi versiunea pe suport tiparit 
a informatiilor detaliate aferente Masurii 6.5(6B). 
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