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ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE  

MĂSURA M6/6B – 
”Integrarea minorităților locale” 

 
Data lansării apelului de selecție :  25 mai 2020 

Data limită de depunere a proiectelor:  Sesiunea este deschisă în perioada 25 mai – 26 iunie 2020. Data limită 
de depunere a proiectelor este 26 iunie 2020, ora 15.00. 

Fondurile disponibile:  Fondurile totale disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 40.000  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică și pentru operațiunile negeneratoare de venit și de  
90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și  vor avea valoarea eligibilă 
cuprinsă între 5.000 – 38.000 de euro. 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL 
Podgoria Panciu din Panciu, Str. Democrației nr. 3 ,  zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-15.00. 

Tipuri de beneficiari eligibili:  Beneficiari direcți ai măsurii sunt:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare, 
  Autorități publice locale, 
 Parteneriate formate din autorități publice locale și  ONG-uri;  
 GAL Podgoria Panciu  poate fi beneficiar pentru operațiunile de interes public ce vizează minoritățile, în cazul 

în care nu se depun proiecte în cadrul acestei măsuri.. 

 
Date de contact și informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii M6/6B  sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii elaborat de către GAL, ghid disponibil pe pagina de internet 
www.podgoriapanciu.ro.   Informații suplimentare pot fi obținute și de  la sediul GAL din Panciu, zilnic între orele 
10.00-15.00, precum și la telefon 0733-961.904. 
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