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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  

din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_7.6/6B (varianta simplificată) 
„SPRIJIN PENTRU STUDII ȘI INVESTIȚII ASOCIATE CU ÎNTREȚINEREA, REFACEREA ȘI 

MODERNIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL AL SATELOR AL PEISAJELOR RURALE ȘI 
AL SITURILOR DE ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ, INCLUSIV CU ASPECTELE SOCIOECONOMICE 

CONEXE, PRECUM ȘI ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE ECOLOGICĂ“ 
 
 

 Data lansării apelului de selecție: 21 noiembrie 2018 
 
 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 19.2_7.6/6B - „Sprijin pentru studii și 
investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al 
satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 
socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică“. 
 
 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 

 UAT și asocieri dintre acestea definite conform legislației în vigoare, inclusiv cele 

care vor beneficia direct sau indirect de finanțare în cadrul Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 sau 

19.2_16; 

 ONG-uri, inclusiv cele care vor beneficia direct sau indirect de finanțare în cadrul 

Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 sau 19.2_16; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective 

de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B sau elemente arhitecturale sau naturale 

definitorii pentru identitatea culturală și de patrimoniu local; 

 Parteneriate dintre acestea 

  
 Fondurile disponibile pentru Măsură: 271.364 de euro. 

 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  
 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 

200.000 euro/proiect. 

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro/proiect. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013 privind 
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aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 

beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

 

 Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 21 decembrie 2018, orele 
14.30. Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – Drumul 
Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500. 
 
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_7.6/6B - „Sprijin pentru studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor 
rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, 
precum și acțiuni de sensibilizare ecologică“, disponibil în format electronic pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro. 
 
 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 
Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 
0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 
 
 Disponibilitatea unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii  - 
potențialii beneficiari pot consulta Ghidul Solicitantului, anexele/documentele suport, în format 
tipărit, la sediul Asociației GAL Drumul Carelor. 
 
 NOTA BENE!  
 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de conformitate și 
eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecție 
și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel.                                                                 

 
 Red. C.B. 
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