
      
 

 

 

 

Prelungire Apel de selecție varianta simplificată  
Măsura 6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017, Apelul nr. 1/2017:  
perioada de lansare: 11.10.2017 – 28.02.2018 

  
ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, anunță prelungirea apelului 
de selecție nr. 1/2017, sesiunea nr. 1/2017, deschis inițial în  perioada 11.10.2017 – 15.02.2018, pentru 
măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, până la data de 28.02.2018. 
 
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M6.6B - Investiții în infrastructura fizică de bază, 
din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației “Grupul De Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, 
2014-2020, este 11.10.2017 – 28.02.2018. 
Data lansării apelului de selecție: 11.10.2017 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Mădârjești, Com. Bălțați, Jud. Iași, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 13.00. 
Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2018, ora 13.00. 
 
Beneficiari eligibili:  

 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG- uri; 
 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.  
  

Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri acoperă următoarele unități 
administrativ teritoriale: Comuna Bălțați, Comuna Belcești, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, 
Comuna Fântânele, Comuna Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel. 

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.6B: 1.111.996,03 Euro 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 6.6B:  1.111.996,03 Euro. 
Suma totală alocată pentru Măsura 6.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 

1.111.996,03 Euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000,00 Euro. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, 
sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6.6B,  postat pe pagina de internet a 
GAL:  www.galbelcestifocuri.ro. 
 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:   
Sediu: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași  
Telefon: 0748/581.601 
E-mail: office@galbelcestifocuri.ro  
WEB: www.galbelcestifocuri.ro 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6.6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediul Social: Loc. Mădârjești, Com. Bălțați, Jud. Iași,. 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri 
Președinte, 

Vasile AȘTEFANEI    


