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Anexa 1 la Decizia CD nr.  47 / 14.09.2017 
Măsura 19 LEADER/Submăsura 19.2 ,,Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală'' / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureşului 
Superior 

 
 
 

APEL DE SELECŢIE Măsura M4/6B – Dezvoltarea  satului românesc 
 
                                         - Varianta simplificată - 
 
 
Data lansării apelului de selecţie : 25 septembrie 2017 
Numărul de referinţă al sesiunii de cereri de proiecte: M4/6B - 01/17 - 27.11.2017 
 
 
GAL Defileul Mureşului Superior anunţă public lansarea,în perioada 25 septembrie - 27 
noiembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 
M4/6B – Dezvoltarea satului românesc, finanţate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 
Sprijin pentru implementrea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 
 
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 561.963,83 euro. 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanţarea unui proiect : 56.196,383 euro. 
 
Beneficiari eligibili: comunele definite conform legislaţiei în vigoare şi asociaţii ale acestora; 
 
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Defileul Mureşului Superior din localiatea Deda, 
nr.180, jud.Mureş, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 - 15:00. 
Termenul limită de depunere este  27 noiembrie 2017. 
 
Informaţii privind accesarea şi derularea Măsurii M4/6B - ,, Dezvoltarea satului românesc '' 
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS - www.gal-
dms.ro şi în Apelul de Selecţie (varianta detailată) pentru Măsura M4/6B - sesiune 1 aferentă 
anului 2017, disponibil pe www.gal-dms.ro. Aceste documente pot fi obţinute şi în varianta 
electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit la sediul Asociaţiei GAL Defileul Mureşului 
Superior din localitatea Deda, nr.180, jud.Mureş, de luni până vineri între orele 9:00 - 16:00. 
 
 
 

Date de contact pentru informaţii suplimentre : 
E-mail: defmursup@yahoo.com 
Tel/Fax : 0265/556238 
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