
 
APEL DE SELECȚIE 

Măsura M7/1B – Consolidarea capitalului social 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M7/1B) - 02/21 – 12.03.2021 

Data lansării apelului de selecție: 01.02.2021                                            Avizat CDRJ Sibiu 

Data limită de depunere a proiectelor: 12.03.2021                                        18.01.2021 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele se vor depune la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, în incinta 
Casei de Cultură (parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 12.30. 

!!! Având în vedere  contextul actual privind necesitatea prevenirii răspândirii virusului Cov-SARS2, 
echipa GAL ATBN își desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Astfel, vă rugăm să anunțați 
intenția de depunere a cererii de finanțare cu minim 24 de ore înainte, la numerele de telefon 
0784.298.863 sau 0784.298.864. 
 

Beneficiari eligibili: 
Solicitanții eligibili  în cadrul acestei măsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui acord 
de cooperare între cel puțin doi parteneri din categoria microîntreprinderilor, care activează în 
domeniul turismului. 
 

Fondul nerambursabil total disponibil: 85.000 euro 
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 85.000 de euro/proiect.  

Intensitatea sprijinului:  
Valoarea maximă a sprijinului este de 85.000 de euro. Ponderea sprijinului nerambursabil este 
de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile specifice măsurii M7/1B – art. 35 din 
Reg. UE 1305/2013, alin. (2), lit. c), așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile.  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
articole din Regulament, atunci costurile sunt acoperite din măsura M7/1B, în conformitate cu rata 
maximă a ajutorului și sumele aplicabile stabilite prin Regulament, respectiv 90%.  
 

Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 
acordat pe proiect depus.  
 

ATENTIE! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023, iar termenul de 
depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2023. 

 

Date de contact:  
Magda Dinu – Expert tehnic, telefon: 0784/298.863, e-mail: magda.dinu@galatbn.ro; 
Daniel Postu – animator, telefon: 0784/298865, e-mail: daniel.postu@galatbn.ro; 
Mădălina-Mihaela Cristea-Ioan - Evaluator proiecte, telefon: 0784/298868, e-mail:madalina.cristea-
ioan@galatbn.ro;  
Cristina Mircea – Manager GAL, telefon: 0784/298.864, e-mail: cristina.mircea@galatbn.ro; 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, 
disponibil pe site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/Măsura M5/6B. La sediul GAL 
ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a 
ghidului solicitantului.  
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