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Grupul de A4lune locali Muntele $es anuntd public orelunrirea sesiunii de cerere de
proiecte IEADER.

MASURA IANSATA pRtN APELUL DE sEtEcTtEr
MUSB .,,Dezvoltarea gi modernizarea satelor dln teritoriul GAL Muntele tes Judelul
Bihor"
Numir de referinld a sesiunil cererli de proiecte: M19.2(MV6BI - O?.ltg -S1,,O7,z0tg

DATA lANSARil APEtUtUt DE SEIECT|E: 31 |UUE 2019

Tipuri de beneflciari eligibili:
P Autorititi publice locale gi asociatiile acestora (ADFuri);

F Asociafii 9i fundalii, respectiv ONG'uri din teritoriu.

Fond nerambursabil total disponlbll/Misura MV6B: 49.949,00 EURO

Suma maximd nerambursabili care poate fi acordati pentru finantarea unui proiect:
. intre 5.OOO Euro gi 5O,OOO Euro/proiect (beneficiar).

Intensitatea sprijinului, din totalu I cheltuielilor eligibile:
. 100% pentru investilii negeneratoare de venit;
o 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate public6;

. 90% pentru investitii generatoare de venit.

Pragul minim admis la finanlare:
Pentru mesura M/68 pragul minim este de 25 de puncte 9i reprezintd pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanlare.

,DATA LIMITA DE DEPUNERE A PROTECTELOR:25 martie 2020, ora 18s
La sfar$itul perioadei se va publica pe site-ul www.galmunteleses,ro un anunt privind stadiul
de depunere a proiectelor,

Grupul de A4lune Lo.ald Murtele tes Judelul Blho.

Aptobat prin Hoterarea Consillulul DI eaor nr.7 4129.01.2020
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Grupul d€ Acliune locald Muntele tes Judelul Blhor

Locul 9i intervalul orar in care se pot depune proiectele:
.l Proiectele de depun la sediul GAL Muntele 9es Judelul Bihor din sat Spinug, Comuna Spinug,

nr. 301, Judelul Bihor, in zilele de miercuri sijoi (intervalulorar 1700-1830), precum gi in ultima zi de
depunere in acelasi interval orar 1700-1830.

Pentru mai multe informatii ve invitem se consultali varianta detaliatd a apelului de
seleclie, disponibila in format electonic Ai tipirit la sediul GAL sau pe site-ul asocialiei
www,galmunteleses.ro.
Detalii privind accesarea 9i derularea misurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului pentru
Mdsura MU6B f i anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.salmunteleses.ro.

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informalii detaliate:

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MUNTEIE 

'ES 

JUDETUI- BIHOR

Reprezentat prin SILAGHI Gheorghina, Pregedinte GAL

Sat Spinug, Comuna Spinu$, nr.30L, Judelul Bihor

Telefon: 07 40.2O7.498; e-mail : galmunteleses@vahoo.com


