
 

 
 

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

 
 

Anunţ privind deschiderea apelurilor de selectie a proiectelor pentru măsurile: 
 

M1/6B – “‘DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI” 
M3/6A -"DIVERSIFICAREA ECONOMIEI TERITORIULUI GAL PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI 

ECONOMICE NEAGRICOLE" 
 

Numărul de referinţă al sesiunilor de selectie a proiectelor: 
31/2023 – măsura M1/6B: 17.02.2023 - 31.03.2023 – finantare din fonduri EURI 

 32/2023 – măsura M3/6A:  17.02.2023 - 22.03.2023 – finantare din fonduri FEADR 
 

ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI anunţă lansarea in data de 17 Februarie 2023 a apelurilor de 
selectie a proiectelor pentru măsurile:  
M1/6B - "Dezvoltarea durabila a teritoriului", avand ca beneficiari eligibili: autoritati publice locale 
din teritoriul GAL si asociatiile acestora (ADI-uri); ONG-uri – din teritoriul GAL; parteneriat public-privat 
(constituit juridic)- din teritoriul GAL;  
M3/6A – “Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice neagricole”, 
avand ca beneficiari eligibili: Fermieri sau membri ai unor gospodarii agricole din teritoriul GAL (cu 
exceptia persoanelor fizice neautorizate), care au o activitate de baza agricola pe care isi propun sa o 
diversifice prin dezvoltarea unei activitati neagricole in teritoriul GAL, in cadrul intreprinderii deja 
existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici;  Micro-intreprinderi si intreprinderi 
neagricole mici, existente si nou-infiintate (start-up) din teritoriul GAL.  

Fondurile disponibile alocate în aceaste sesiuni: pentru măsura M1/6B: 176.758,56 euro - din fonduri 
EURI; pentru măsura M3/6A: 209.496,14 euro – din fonduri FEADR; 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: pentru 
măsura M1/6B: 40.000 euro - din fonduri EURI;  pentru măsura M3/6A: 104.748 euro – din fonduri 

FEADR; 
Data limită de depunere a proiectelor: 22.03.2023 pentru măsura M3/6A si 31.03.2023 pentru măsura 
M1/6B; 
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 900-1200. 
Informaţii detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului pentru măsura M1/6B–V02-EURI respectiv in Ghidul solicitantului pentru măsura M3/6A- 

V07, postate 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; 0744 229137; 0759 012133; 0759 012132; 0759 012134; E-mail: 
drumurilebistritei@gmail.com.  
Toate informatiile detaliate aferente măsurilor: M1/6B (componenta finantata din fonduri EURI) 
respectiv M3/6A (finantata din fonduri FEADR), lansate in cadrul acestor apeluri de selectie, sunt 
disponibile pe suport tiparit la sediul GAL. 
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