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APEL SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ 
Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest       

Nr. ref. sesiune: 04/6.4/6B/01.03.2019-31.05.2019 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019 
 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție - Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al 

teritoriului GAL Banat-Vest; 
 

3. Beneficiari eligibili: 

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

-Comune/oraș care au sediul social/punctul de lucru în comunitățile în care s-au accesat una 

dintre măsurile: M2/2B, M6.1/6A, M6.2/6A, M6.5/6B; 

-GAL-ul în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul, sub rezerva aplicării 

măsurilor de evitare a conflictului de interese. 
 

4. Fondurile disponibile pe măsură - 20.805,97 euro 
 

5. Suma maximă nerambursabilă/proiect - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei 

submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de venit și nu va depăși 20.805,97 euro. 

Valoarea sprijinului nerambursabil se va încadra în limita de 5000-20.805,97 euro 

Sprijinul public se va rambursa în valoare de maximum 20.805,97euro (reprezentand 100%) din 

totalul cheltuielilor eligibile.  

Proiectului i se aplică principiul finanţării nerambursabile sub forma rambursării costurilor 

eligibile suportate și plătite efectiv în prealabil de către beneficiar. 
 

6. Data limită de depunere a proiectelor și locul unde se pot depune: locul de depunere a 

proiectelor pentru măsura 6.4/6B este sediul GAL Banat-Vest, oraș Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, 

nr.9, jud. Timiș, în intervalul orar 1000-1600, în perioada 01.03.2019-31.05.2019, de luni până 

vineri, ultima zi fiind 31.05.2019, ora 1600. 
 

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul 

solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura M6.4/6B - Promovarea caracterului multietnic al 

teritoriului GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a asociației noastre: 

www.galbanatvest.ro, secțiunea Finanțări. 
 

8. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel. 0256.360.078 sau 

0736.618.195, zilnic, de luni până vineri, între orele 1000-1600, email: gal.banat_vest@yahoo.ro. 
   

9. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL, o versiune pe suport tipărit 

a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.  
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