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ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 2 - M2/6B SI APEL DE SELECȚIE NR. 2 – M10/6B 
 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță astăzi, 30 iulie 2018, prelungirea urmatorelor apeluri: 
 
Apel de selecție nr. 2 pentru Măsura M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul 
LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău până la data de 24 august 2018 

 
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 389.063 € 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:200.000 € 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M2/6B sunt: 

 UAT-uri  și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐uri. 

Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M2/6B în cadrul Apelului de selecție nr. 2 este  24  august  2018 , ora 12:00. 
Proiectele se vor depune la sediul GAL Ceahlău, situat în situat în comuna Hangu, județul Neamț, în incinta Sediului Primăriei Comunei Hangu, 
etajul 2. 
 
 
Apel de selecție nr. 2 pentru Măsura M10/6B -  Îmbunătăţirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice din microregiunea Ceahlău, până la data de 24 august 2018 
 
Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 657.144 € 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:200.000 € 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M10/6B sunt: 

 UAT-uri  și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐uri. 

Data limită de primire a proiectelor pentru măsura M10/6B în cadrul Apelului de selecție nr. 2 este  24 august 2018 , ora 12:00. 
Proiectele se vor depune la sediul GAL Ceahlău, situat în situat în comuna Hangu, județul Neamț, în incinta Sediului Primăriei Comunei Hangu, 
etajul 2. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor M2/6B si M10/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Ceahlău  și în 
documentele anexate , postate pe site-ul www.gal-ceahlau.ro la secțiunea Strategia de Dezvoltare Locală→Măsuri→M10/6B. Gal Ceahlău pune la 
disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor M2/6B si M10/6B, lansate în cadrul acestor 
apeluri de selecție. 
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