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„Lansăm în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Promovarea tradițiilor și valorilor 
locale prin mica infrastructură locală și Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din 
teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului pentru a ne consulta cu potențialii beneficiari al acestei 
măsuri. Dorim să le ascultăm observațiile și propunerile pentru a spori succesul măsurilor. Dorim 
să găsim soluțiile cele mai bune pentru a răspunde nevoilor reale a potențialilor beneficiari și 
totodată să atingem scopurile definite în strategia de dezvoltare locală pentru buna dezvoltare a 
teritoriului Gal” a precizat Vékás Albert, Managerul GAL.

Măsurile se adresează în primul rând beneficiarilor publici din teritoriul reprezentat de GAL Valea 
Crasnei și Barcăului.

Scopul măsurii M3/6B vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz public precum piețe 
locale sau infrastructura de agrement, și infrastructura culturală la scară mică. Sprijinul acordat 
prin M4/6B vizează dezvoltarea de servicii sociale, concretizându-se în dezvoltarea și/sau 
modernizarea de centre de zi destinate persoanelor, contribuind totodată la îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor prin asigurarea și accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială.

Contribuția publică nerambursabilă în cazul M3/6B – „Promovarea tradițiilor și valorilor locale 
prin mica infrastructură locală”, este între 5.000 și 60.000 Euro/proiect. Sprijinul în cadrul acestei 
măsuri este stabilit între 90% și 100%, după cum urmează:

• pentru investiții care sunt generatoare de venit, sprijinul este de până la 90%; 
• pentru investiții care sunt generatoare de venit cu utilitate publică, sprijinul public este de 

până la 100%; 
• pentru investiții care sunt negeneratoare de venit, intensitatea sprijinului va fi de până la 100%.

Același principiu de finanțare se aplică și la măsura M4/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului”, astfel ponderea maximă a inten-
sității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru 
proiecte negeneratoare de venit sau proiecte generatoare de venit dar cu utilitate publică. Pentru 
proiectele generatoare de venit, intensitatea sprijinului este de până la maxim 90%. Valoarea 
sprijinului nerambrusabil al acestei măsuri este între 20.000 euro și 60.000 de Euro/proiect.

Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a GAL Valea Crasnei 
și Barcăului – www.crasnabarcau.ro – la secțiunea Măsuri – M3/6B respectiv M4/6B- Ghiduri. Toți cei 
interesați pot transmite observații și propuneri de modificare a Ghidului solicitantului pentru M3/6B 
și M4/6B –pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro în termen de 10 zile de la data publicării pe 
site-ul GAL Valea Crasnei și Barcăului (respectiv până în data de 8 iulie 2017).
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Împreună pentru un viitor prosper!

Grup de Acțiune Locală (GAL) Valea Crasnei și Barcăului 
a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului 
pentru măsura M3/6B „Promovarea tradițiilor și valorilor lo-
cale prin mica infrastructură locală” și măsura M4/6B „Dezvol-
tarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul 
GAL Valea Crasnei și Barcăului”, finanțată prin FEADR.
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