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Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST 
(GALMMV) 

                     Prelungeste a doua sesiune depunere a proiectelor din anul 2021 
 

      Data lansării: 16.08.2021 
      Data prelungirii : 15.09.2021 
      Data limita de primire a proiectelor anterioara 15.09.2021 prelungita pana in 27.09.2021 
      Măsura lansată: M5/6A Înființarea de activități neagricole startup     
 

Tipuri de beneficiari elibigili - Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea 

prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt 
eligibile; Micro-intreprinderi și intreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, 
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).Beneficiari indirecți sunt: locuitorii zonei pentru serviciile 

diversificate/dezvoltate și persoane care caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează locuri de 
muncă. 

Număr de 
referinţă 

sesiune de 
proiecte 

Denumire masură 
 

Valoare 
nerambursabilă 

alocată pe măsură 
 

Valoare maximă 
nerambursabilă/ 

proiect 
(euro) fară tva 

Contributia 
beneficiarului 

% 

M5/6A 
02/2021 

 M5/6A Înființarea de 
activități neagricole startup     

 
76.393 euro 

50.000 sau 
70.000 euro 

- 
 

*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 50.000 sau 70.000 Euro 
*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 76.393  Euro 

       
   Data limită de depunere a proiectelor: 27.09.2021 

Atenție! 
Modalitatea de aplicare a procesului de selecție la nivel național nu este obligatorie proiectelor finanțate prin 
intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin urmare GAL poate opta pentru varianta potrivită la nivelul 
teritoriului acoperit. 
Ex:  
- Organizarea unor sesiuni periodice limitate, de minimum 30 de zile calendaristice; 
- Stabilirea unui prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii (valoarea 
proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii), caz în care 
se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare; 

 
Proiectele pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00-14:00 în perioada 16.08.2021-

27.09.2021 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 eleborat de 
GALMMV, M5/6A Înființarea de activități neagricole startup, pe site-ul GALMMV, la secțiunea Ghiduri, subsecțiunea 
Ghiduri M5/6A Înființarea de activități neagricole startup: 

 http://galmmv.ro/finale-m56a/ 
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: 

http://galmmv.ro/finale-m56a/
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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.  
 

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


