
În perioada 26 iunie  – 14 iulie, Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest”- GALMMV  
va derula 15 acţiuni de promovare în teritoriul celor 15 Unităţi de Administrare a Teritoriului din 
Maramureş şi Satu Mare, partenere  ale asociaţiei.
 
Scopul activităţii este  realizarea a 15 evenimente de promovare prin care se fac  cunoscute 
oportunitățile de finanțare disponibile prin  măsurile  aprobate din  cadrul strategiei  de dezvoltare 
locală (SDL) a asociatiei GALMMV.

De asemenea, vor fi prezentate obiectivele şi planul de finanţare  aprobate conform  Acord Cadru 
de finanţare: Nr. C 1940 0026 01 16 6 26 75529/12.12.2016 , Submăsura19.4 - Sprijin pentru 
cheltuieli de funcționare și animare pentru GALMMV.

Pentru potenţialii beneficiari de finanţări prin Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, se vor prezenta informatii utile pentru accesarea 
celor 2308768.45 Euro disponibili pentru finanţarea a circa 50 proiecte. La fiecare eveniment  sunt 
aşteptaţi să participe minimum 30 de  participanţi din fiecare UAT partener.

Calendarul întâlnirilor din fiecare localitate este publicat pe pagina web: 
http://galmmv.ro/noutate/calendar-animari-26-iunie-14-iulie-2017

Mai multe informaţii  la: www.galmmv.ro
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Asociația „Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest”  (GALMMV) a fost înfiinţată în urma aprobării dosarului de candidatură pentru finanțarea 
LEADER din cadrul Axei 4 al Programului Național de  Dezvoltare  Rurală, sesiunea 2 de selecție din mai 2012 și a semnării contractului de 
finanțare în 8 martie 2013.

În actuala perioada de finanţare UE 2014-2020,  prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), respectiv în 
România prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2020 ), GALMMV a  fost selectată ca şi eligibila la  finanţare pentru noua sa 
strategie şi autorizată pentru implementare de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autorizaţia MADR 026 din 30.08.2016.
Prin implementarea  acestei strategii de tip LEADER,  se vor susţine circa 50 de proiecte pentru finanţare, conforme cu strategia,  în valoare de 
2.308.768,45 EUR.

Deschiderea sesiunilor de finanţare se va face  începând cu luna iulie 2017 şi  se vor derula până la   distribuirea sumelor alocate, dar nu mai 
târziu de decembrie 2020.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.galmmv.ro


