Asociatia DRUMURILE BISTRITEI
Localitatea Savinesti, Aleea Parcului, Nr. 1, judetul Neamt
Tel: 0747 665555; 0759 012130
e-mail: drumurilebistritei@gmail.com

Anunţ privind deschiderea apelului de selectie a proiectelor pentru măsura
M6/6B - CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL
PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL
Numărul de referinţă al sesiunii de selectie a proiectelor: 10/2020: M6/6B - 19.02.2020 -20.03.2020;
ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI anunţă lansarea in data de 19.02.2020 a apelului de selectie a
proiectelor pentru măsura M6/6B - "Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural
pentru dezvoltarea teritoriului GAL", avand ca beneficiari eligibili: a) Pentru componenta de
patrimoniu natural: autorităţi publice locale din teritoriul GAL şi asociaţii ale acestora; ONG-uri din
teritoriul GAL care au in statut obiective privind mediul si activeaza pentru protectia mediului si a
biodiversitatii; Parteneriate public- private intre autorităţi publice locale si ONG-uri din teritoriul GAL;
Entitati private care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu natural de
utilitate publica din teritoriul GAL. b) Pentru componenta de patrimoniu cultural: entitati publice
(UAT-uri, asezaminte culturale, etc) care au in proprietate sau administreaza cladiri/monumente de
patrimoniu cultural local, conform legislatiei nationale in vigoare; entitati private (ONG-uri, unitati de
cult, societati etc) care au in proprietate sau administreaza cladiri/monumente de patrimoniu cultural
local, conform legislatiei nationale in vigoare.
Fondurile disponibile alocate în aceasta sesiune pentru măsura M6/6B: 30.450 euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pe măsura
M6/6B: 30.450 euro;
Data limită de depunere a proiectelor pentru măsura M6/6B: 20.03.2020;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociatiei Drumurile Bistritei, din
judetul Neamt, Satul Savinesti, Aleea Parcului, Nr. 1, in fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9001200.
Informaţii detaliate privind accesarea si derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului pentru măsura M6/6B-V02, postat pe pagina de internet a GAL:
http://drumurilebistritei.ro.
Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare: sediul ASOCIATIEI
DRUMURILE BISTRITEI din Localitatea Savinesti, Aleea Parcului, Nr.1, Judetul Neamt; Telefoane:
0747 665555; 0759 012130; 0759 012133; 0744 229137; 0759 012134; 0759 012132; E-mail:
drumurilebistritei@gmail.com.
Toate informatiile detaliate aferente măsurii M6/6B lansata in cadrul prezentului apel de selectie
sunt disponibile pe suport tiparit la sediul GAL.

