Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST
(GALMMV)
Deschide a 6-a sesiune de depunere a proiectelor din anul 2018
Data lansării: 29.05.2018
Măsura lansată: M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici
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Tipuri de beneficiari elibigili - Beneficiarii direcți: comunele și asociațiile acestora, conform
legislaţiei naţionale în vigoare; beneficiarii indirecți: locuitorii zonei pentru accesul la infrastructurile
diversificate/dezvoltate.
Număr de
referinţă
sesiune de
proiecte

Denumire masură

Valoare
nerambursabilă
alocată pe
măsură

Valoare maximă
nerambursabilă/
proiect
(euro) fară tva

M7/6B
M7/6B
Investiţii
în
28.342 euro
199.199,34 euro
06/2018
Infrastructuri Mici
*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 28.342 Euro
*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 199.199.34 Euro

Contributia
beneficiarului
%
0

Data limită de depunere a proiectelor: 09.07.2018
Proiectele pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00-14:00 în perioada
29.05.2018-09.07.2018 la sediul GALMMV din Orașul Tăuţii Măgherăuş, Strada. 1, numărul 194, camera 15,

(în incinta primăriei Tăuţii Măgherăuş).
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
elaborat de GALMMV, M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici, pe site-ul GALMMV, la secțiunea Ghiduri,
subsecțiunea Ghiduri M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici: http://galmmv.ro/m76b-investitiiinfrastructuri/
Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în Tăuţii Măgherăuş,
Strada.1, nr. 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30, (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş), Judeţ
Maramureş sau la numerele de telefon: 0262293277; 0722229302; e-mail: secretariat@maramures-vest.ro
Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor
detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV, la sediul GALMMV.
Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare în cadrul GAL Maramureş Vest va fi publicat pe
pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro si va fi afişat la sediile primăriilor localităţilor membre ale GALMMV:
Ardusat; Ariniş; Asuajul de Sus; Băiţa de Sub Codru; Băseşti; Cicîrlău; Fărcaşa; Gîrdani; Mireşu Mare; Oarţa de Jos;
Pomi Judeţ Satu Mare; Remetea Chioarului; Sălsig; Satulung; Tăuţii Măgherauş şi la sediul GAL Maramureş Vest din
Tăuţii Măgherăuş, Strada. 1 număr. 194, camera 15, (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş). De asemenea va fi afisat la
sediile OJFIR Maramures și CDRJ Maramures.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării
neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

