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Grupul de Acțiune Locală Buzău – Prahova anunță public lansarea sesiunii de cerere de 
proiecte LEADER 

Data lansării apelului: 21 IUNIE 2018 

Măsuri de finanțare deschise:  

MĂSURA 19.2_7/6B - „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREAREA, 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI/SAU EXTINDEREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ 
DESTINATE POPULAȚIEI RURALE, INCLUSIV A CELOR DE AGREMENT ȘI 
CULTURALE ȘI A INFRASTRUCTURII AFERENTE" 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_7 (M7/6B) – 21.06. – 21.09.2018  
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 300.000 EURO 
 
Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 
 
-  UAT-uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și 
infrastructură de tip after-school, centre de asistenta sociala integrata / multifuncționale) și / 
sau operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistentă socială. 
- Alți actori cu experiență relevanta pentru acțiunile specifice centrelor integrate 
- Parteneriate dintre acestea. 
 
Intensitatea sprijinului: 
 

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 70.000 euro/proiect pentru proiecte realizate de forme asociative ( parteneriat format 
din cel puțin 2 comune sau cel puțin o comuna și un ONG) și 50.000 euro/proiect pentru 
proiectele individuale. 

 
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 300.000 EURO 
 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 21 SEPTEMBRIE 2018 
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Depunerea proiectelor:  

21 Iunie – 21 Septembrie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la Sediul 
GAL Buzău – Prahova, Comuna Amaru. 

Date de contact:  

Asociatia Grupul de Actiune Locala Buzau-Prahova – Str. Principala, Com. Amaru, Jud. 

Buzau 

Tel.: 0745005662; 02338104095 , E-mail: galbuzauprahova@gmail.com, Site: 

www.galbuzauprahova.ro 

 
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, 
disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. 

Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, 

disponibile pe site-ul www.galbuzauprahova.ro 

 


