
 

 

 

 

APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud  anunţă lansarea în perioada 27.11.2017 – 03.01.2018 

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarea măsură: 

M6.5 – INVESTITII IN BROADBAND SI E-SERVICII PUBLICE 
 

Data publicării: 27.11.2017 

Data lansării apelului de selecție: 27.11.2017 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili pentru M6.5: 

- Beneficiari publici: ADI, APL cu respectarea legislației specific 

- Beneficiari privați: agenții economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici 

și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau 

urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru 

infrastructura de comunicații în bandă largă 

- GAL - în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, 

atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice. 

 

  Fonduri disponibile pe masura: 100.000 Euro  

  Fonduri disponibile pe sesiune: 100.000 Euro 

 Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 Euro, in 

în limita alocării financiare a apelului de selecție/măsurii. 

Data limită de primire a proiectelor: 03.01.2018 

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, 

respectiv la următoarea adresă: Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, în 

intervalul orar 12:00-15:00 de luni până vineri. 



 

 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galbn.ro, respectiv sunt disponibile 

pe suport tipărit la sediul GAL Lider Bistrita Nasaud. 

Important !  

In contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii 

beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații 

electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012. 

 

Date de contact: 

Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud 

Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, 

Tel: 0727.301.144 

e-mail: contact@galbn.ro  

site: www.galbn.ro 
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