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ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR  
Măsura  - M7/6B -Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea  

infrastructurii sociale 

 
CODUL MĂSURII : M7 / 6B 

 
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2018 Măsura M7/6B 

VARIANTA SIMPLIFICATĂ 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str. 
Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță prelungirea apelului de 
selecție pentru măsura M7/6B - Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii sociale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020, deschis în 
perioada 22.05.2018-21.12.2018 pe perioada 21.12.2018 -31.01.2019. 
 

1. Data lansării apelului de selecție – 22.05.2018 
2. Măsura lansată prin apelul de selecție - Măsura M7/6B - Sprijin pentru înființarea, 

reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale 
Beneficiari eligibili: 

 UAT-urile din teritoriul parteneriatului; 

 ADI – uri din teritoriul GAL; 

 ONG-uri 

 GAL-ul, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a 

criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin 

documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.  

3. Fondurile disponibile pentru măsura M7/6B – 50.000 euro. 
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 50.000 euro per proiect, indiferent de tipul 
investiției. 
Intensitatea sprijinului va fi : 

- 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri, 

- 90 % dacă se generează venituri. 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: proiectele 
se depun la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – 
Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri intre orele 08.00 – 16.00. 
Data limită este 31.01.2019, ora 14.00. 

6. Informații detaliate : informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii 
sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de Sud pentru măsura M7/6B 
Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale, postată pe 
pagina de internetwww.galdunareadesud.ro 
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7. Datele de contact: datele de contact unde solicitanții pot obține informații 

suplimentare sunt: sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – 
Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail: 
dunareadesud@yahoo.com 

8. Pentru consultare: pentru consultare punem la dispoziția solicitanților,  la sediul GAL, 
a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate  M7/6B - 
Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale. 
 
 
 

Reprezentant legal, 
Antonescu Dorina 

                                                      

 


