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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

     Varianta simplificată 

 

 

 APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE  

 

Apel de propuneri de proiecte nr. 7/2018 pentru accesarea măsurii din Strategia de 

Dezvoltare Locală -”Tradiții” 

Titlu măsură: Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor comunităţi etnice  

din Ţinutul Haiducilor  

Cod măsură: 6–M6.2.b/6A 

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR. 

 

 

1. Data lansării apelului de selecție:  29.11.2018   

 

2. Beneficiari eligibili:  

 Locuitori din spațiul rural al Ţinutului Haiducilor care își diversifică (pentru prima  

dată) activitatea, prin înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de cooperative meșteșugărești, 

IMM-uri şi micro-întreprinderi activând în domeniile “Activităţi de creaţie şi 

interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419); 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun  

demararea, în spațiul rural, a unei afaceri în domeniile “Activităţi de creaţie şi 

interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419) – şi care 

solicită finanţare pentru activităţi pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data 

aplicării pentru sprijin; 

     Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 

3. Fondul disponibil – alocat în sesiune:  30.000 euro. 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  30.000 euro. 

 

5. Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018 ora 12.00. 
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6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociatiei 

PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR înaintea datei limită de 

depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, 

în intervalul de luni –vineri între orele 10.00-14.00 (pentru data de 31.12.2018 

depunerile se fac până la ora 12.00). 

7. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt  curpinse in 

Ghidul solicitantului  elaborat de  Asociația PARTENERIAT GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR  care poate fi accesat pe pagina de internet  

www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

8. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații  suplimentare:  

- direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud  

- Telefonic la numărul 0371 408 616. 

- prin  posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL 

HAIDUCILOR; localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita 

– Năsăud, cod poștal 425 100 

- prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

9. Versiune detaliată a Apelului de propuneri de proiecte pentru măsura 6–

M6.2.b/6A ,,Traditii” - Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor 

comunităţi etnice din Ţinutul Haiducilor în format inscripționat pe suport electronic 

(CD) sau pe suport tipărit și a informatiilor detaliate  aferente   Masurii 6–

M6.2.b/6A ,,Traditii” se pot  obtine la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL 

ȚINUTUL HAIDUCILOR din localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, 

județul Bistrița – Năsăud. 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

