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APEL DE SELECTIE PROIECTE 
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 

Axa LEADER / Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
 în cadrul Strategiei de dezvoltare locală 

 
 

Data anuntului: 30.04.2018 
Nr. de referinta al sesiunii: 2/ 2018 – M8/6B 
Masura lansata: M8/6B „Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si obiceiurilor locale in 
teritoriul GAL RAZIM” 
 

Asociatia G.A.L. RAZIM, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL RAZIM”, finantat prin 
FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de selectie pentru Masura M8/6B 
„Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si obiceiurilor locale in teritoriul GAL RAZIM”.  
 

Data lansării apelului de selecție: 30.04.2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 30.07.2018 
Atentie! Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente masurii se opreşte înainte de 
termenul limită prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor 
depuse ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii, cu excepția primelor 5 zile 
lucratoare. 
 

Beneficiari:  

 UAT-urile din teritoriul GAL RAZIM, respectiv  comunele si orasele din teritoriul GAL 
RAZIM; 

 ONG-urile din teritoriul GAL RAZIM (inclusiv GAL) 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul 
Asociatiei G.A.L. RAZIM: sat Sarichioi, com. Sarichioi, str. Principala, nr.691A, jud. Tulcea, de 
luni pana vineri, in intervalul orar 11.00 – 14.00.  
Alocare totala pe sesiune: 70.000 euro       
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 70.000 
euro 
Valoarea maximă eligibilă:  70.000 de euro/proiect 
Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru investitii 
negeneratoare de venit.   
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului 
si documentele anexa aferente Masurii M8/6B „Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si  
obiceiurilor locale in teritoriul GAL RAZIM”, elaborat de GAL RAZIM, care poate fi consultat si 
descarcat la adresa  http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexele-m86b/.  

http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexele-m86b/
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Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
Sediu: Asociatia GAL RAZIM, str. Principala, nr.691A, sat Sarichioi, com. Sarichioi, jud. Tulcea; 
Tel.:  0745.209.415; e-mail: galrazim@gmail.com.  
Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul GAL RAZIM, pe 
suport tiparit.  
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