
 
 

APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud  anunţă lansarea în perioada 05.04.2021 – 05.05.2021 
prima sesiune de cereri de proiecte din 2020 pentru următoarea măsură: 
M3.1 – Valorificarea produselor locale 
Data lansării apelului de selecție: 05.04.2021 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili pentru M3.1: 

- Parteneriate în care cel puțin unul dintre membrii să fie fermier (producător)/cooperativă/grup de 
producători/actori economici care activează în unul din domeniile: agricultură, creşterea 
animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat, unităţi şcolare, cercetare, educaţional, sondarea 
opiniei publice, UAT-uri, coposesorate, Ocol Silvic, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, 
alimentaţie publică, ONG-uri; 

- Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un partener din categoriile 
de mai jos, şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul agricol: fermieri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizaţii 
neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, şi de alimentaţie publică.  

- Parteneriatul poate avea ca membri şi persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel 
puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare) 

  Fonduri disponibile pe masura: 20.000 Euro    

Fonduri disponibile pe sesiune: 20.000 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: 05.05.2021 

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 08:00-12:00 de luni până vineri. 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat 
pe site-ul: www.galbn.ro, respectiv informatiile detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile pe suport 
tipărit la sediul GAL Lider Bistrita Nasaud. 

!!! TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR ESTE 31.12.2023  

!!! TERMENUL DE DEPUNERE A ULTIMEI CERERI DE PLATĂ  ESTE 30.09.2023.  
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  


