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Anunţ privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura 
 

M2/6B - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 
 

Numărul de referinţă al sesiunii de selecție a proiectelor: 6/2018: M2/6B - 27.08.2018-29.10.2018; 
 
ASOCIAȚIA DRUMURILE BISTRIȚEI anunţă lansarea în data de 27.08.2018 a apelului de selecție a 
proiectelor pentru măsura M2/6B - ”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, având ca beneficiari 
eligibili: entități private sau entități publice acreditate ca furnizori de servicii sociale sau parteneriat 
între o autoritate publică locală și un furnizor de servicii sociale. Entități private: Societatea civilă 
(asociații și fundații definite conform legislației în vigoare) care reprezintă interesele unor 
minorități/grupuri defavorizate sau alte categorii: tineri, femei, romi etc. din teritoriul GAL; unități 
de cult; GAL-ul, pentru anumite operațiuni de interes public care vizezază infrastructura socială 
pentru comunitate și teritoriu, pentru care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul și se aplică 
măsuri de evitare a conflictului de interese. Entități publice: UAT–uri, alte autorități/instituții publice 
locale sau unități sanitare.   
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M2/6B: 400.000 euro;  
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pe măsura 
M2/6B: 100.000 euro;  
Data limită de depunere a proiectelor pentru măsura M2/6B: 29.10.2018; 
Locul și intervalul orar în care se pot depune  proiectele: sediul Asociației Drumurile Bistriței, din 
județul Neamț, Satul Săvinești, Aleea Parcului, Nr. 1, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 900-
1200. 
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului pentru măsura M2/6B-V02, postat pe pagina de internet a GAL: 
http://drumurilebistritei.ro. 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI 
DRUMURILE BISTRIȚEI din Localitatea Săvinești, Aleea Parcului, Nr. 1, Județul Neamț; Telefoane: 
0747 665555; 0759  012130; 0759 012133; 0744 229137; 0759 012134; 0759 012132; E-mail: 
drumurilebistritei@gmail.com.  
Toate informațiile detaliate aferente măsurii M2/6B  lansată în cadrul prezentului apel de selecție 
sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. 

mailto:drumurilebistritei@gmail.com
http://www.drumurilebistritei.ro/
http://drumurilebistritei.ro/
mailto:drumurilebistritei@gmail.com

