
 

 

 

APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud  anunţă lansarea în perioada 20.04.2018 – 21.05.2018 

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2018 pentru următoareamăsură: 

M6.3 – RECONVERSIA CLADIRILOR CU POTENTIAL DE PATRIMONIU INSPRE OBIECTIVE 
TURISTICE 
 

Data publicării: 20.04.2018 

Data lansării apelului de selecție: 20.04.2018 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiary eligibili pentru M6.3: 

• Beneficiari publici (comunele și orașele definite conform legislației în vigoare) 

• Societăți și întreprinderi private/ ONG/ așezăminte culturale si instituții de 

cult, proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, 

case muzeu) sau care prezintă document încheiat la notar care atestă dreptul 

de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/ consolida/ conserva, pe 

o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare. 

 

ATENTIE: PROPRIETARII DE CLADIRI VECHI SUNT IN CALITATE DE REPREZENTANTI LEGALI A 

SOCIETĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE/ ONG/ AȘEZĂMINTE CULTURALE SI INSTITUȚII DE CULT, 

ACESTEA FIIND BENEFICIARUL PROIECTULUI, NU PROPRIETARII CLADIRILOR VECHI. 

 

 ATENŢIE! ONG care nu sunt proprietari de astfel de obiective de patrimoniu 

(case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu) trebuie să prezinte un acord/ 

o convenție scrisă între ONG și persoanele fizice proprietari de astfel de obiective, în 

cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul de patrimoniu 

și de a nu modifica aspectul/ funcționalitatea sa pentru o perioadă de minim 5 ani de la 

terminarea lucrărilor, precum și faptul că va asigura accesul turiștilor la obiectivul 

recondiționat. 

 

Fonduri disponibile pe masura: 355.483,86Euro  



 

 

Fonduri disponibile pe sesiune: 355.483,86 Euro 

 Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:80.000 Euro, în 

limita alocării financiare a apelului de selecție/măsurii. 

Data limită de primire a proiectelor: 21.05.2018 

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 09:00-12:00 de luni până vineri. 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

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

pe suport tipărit la sediul GAL Lider Bistrita Nasaud. 

 

 

Date de contact: 

Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud 

LocalitateaIlvaMică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, 

Tel: 0727.301.144 

e-mail: contact@galbn.ro 

site: www.galbn.ro 
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