
 
PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE 

Măsura M6/6B Investiții în infrastructura socială și pentru 
incluziunea minorităților 

 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M6/6B) - 03/20 - 15.02.2021 

Data lansării apelului de selecție: 23 decembrie 2020          Avizat CDRJ Sibiu 

Data limită de depunere a proiectelor: 9 aprilie 2021    26.01.2021 

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 SARS – 
CoV - 2, echipa GAL ATBN își desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Astfel, vă rugăm să 
anunțați intenția de depunere a cererii de finanțare cu minimum 24 de ore înainte, la numerele 
de telefon 0784.298.863 sau 0784.298.864 pentru a se asigura prezența unui angajat la sediul 
GAL. 
 
Beneficiari eligibili: 

- ONG-uri cu sediu/punct de lucru/filială/sucursală în teritoriul GAL ATBN;  
- Autorități publice locale și asociații ale acestora; 
- GAL-ul (doar începând cu al doilea apel de selecție și doar în situația în care niciun alt 

solicitant nu își manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de 
interese); 

- Furnizori acreditați de servicii sociale. 
 

 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 100.000 de euro  

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 100.000 de euro/proiect  

Intensitatea sprijinului: 

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; 

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit: 90%. 

 

Date de contact:  

Magdalena Dinu – evaluator proiecte, telefon: 0784/298.863, e-mail: magda.dinu@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 M6/6B. La sediul GAL 
ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a 
ghidului solicitantului.  
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