
 

Anunț lansare apel depunere proiecte 
 

Data publicării: 01.11.2017 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M3/6B/2 
 
Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului anunță lansarea, în perioada 
01.11.2017-04.12.2017, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura 3/ 
6B- ”Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală”. 
 
Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 3/ 6B sunt: 

• Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri) 

• Instituții de cult 

• ONG-le constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completării ulterioare 

• Structurile de economie socială, constituite sub formă de ONG.  

Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse în teritoriul Grupului de Acțiune 
Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc, Boghiș, Camăr, 
Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, 
Vârșolț. 
 
Fonduri disponibile: 386 956.78 EURO 
Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 55 279.54 
EURO 
Pragul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 5.000 EURO 
 
Depunerea proiectelor pentru Măsura 3/ 6B se va face la sediul G.A.L. Valea Crasnei și 
Barcăului, din Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, în intervalul orar 09:00- 14:00, în 
perioada 01.11.2017- 04.12.2017, de luni până vineri. Solicitantul de finanțare trebuie să 
îndeplinească cerințele de confomitate ș eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului 
aferent acestei măsuri, disponibil pe site- ul www.crasnabarcau.ro.  Procedura de selecție 
este afișată pe site- ul  www.crasnabarcau.ro.   
Data limită de primire a proiectelor este: 04.12.2017, ora: 14:00. 
 
Documentele necesare depunerii proiectelor se regăsesc pe site-ul G.A.L. Valea Crasnei și 
Barcăului și la sediul G.A.L., pe suport tipărit. Informațiile detaliate privind accesarea și 
derularea Măsurii 3/ 6B ” Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură 
locală” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de Grup de Acțiune Locală Valea 
Crasnei și Barcăului pentru Măsura 3/ 6B, versiunea publicată pe site-ul 
www.crasnabarcau.ro.  Informațiile sunt disponibile și la sediul G.A.L. pe suport tipărit. 
 
Detaliile referitoare la desfășurarea sesiunii puteți obține la numărul de telefon: 0260-
636.066/ 0786-227.223 sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro, dar și la sediul 
Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până vineri între orele 08:00- 
16:00, unde puteți solicita în mod gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii. 
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