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Piața Bocskai István, nr.45 

Localitatea Miercurea Nirajului, Județul Mureș 

Cod poștal 547410, Tel/ Fax 0265 571 352 

www.nirajleader.ro  office@valeanirajului.ro 
 

ANUNȚ 
 
Asociaţia LEADER Valea Nirajului anunţă lansarea sesiunii cererii de proiecte pentru 
Măsura M2/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 
locale de bază, M4/6B - Investiții în infrastructura socială și M5/6B - Înființarea și dezvoltarea 
structurilor asociative în domeniul turismului. 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 06/24.09.2018 

Măsura M2/6B M4/6B M5/6B 

Beneficiari eligibili 

-UAT-uri comune și 
orașe mici conform 
legislației naționale în 
vigoare, din teritoriul 
Asociației LEADER 
Valea Nirajului 
-ONG-uri definite 
conform legislației în 
vigoare, pentru 
investițiile în 
infrastructura de 
agrement și culturale 
și serviciile aferente 
acestora 

UAT-uri comune și 
orașe mici conform 
legislației naționale 
în vigoare, din 
teritoriul Asociației 
LEADER Valea 
Nirajului, 
ONG-uri definite 
conform legislației 
în vigoare; 
 

Parteneriate constituite 
din cel puțin două 
entități, cel puțin un 
partener din categoriile 
de mai jos și cel puțin o 
entitate juridică care își 
desfășoară activitatea 
în sectorul turistic: 
Microîntreprinderi, 
ONG, UAT, Unități 
școlare, de agrement 
și/sau de alimentație 
publică 

Fond Disponibil 
(euro) 

125.972,25 100.000 100.000 

Suma maxima 
nerambursabilă 

care poate fi 
acordată pentru un 

proiect(euro) 

60.000 100.000 100.000  

Data lansării apelului de selecție: 24.09.2018 
Data limită de primire a proiectelor: 25.10.2018 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face 
la biroul Asociaţiei LEADER Valea Nirajului, din Localitatea Miercurea Nirajului, Piața Bocskai 
István, nr. 45, Judeţul Mureş, Cod poştal 547410 în intervalul orar 09:00 – 14:00 de luni până 
vineri. 
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea apelului de selecție sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului elaborat de GAL, care se găsește la biroul și pagina de internet a asociației 
www.nirajleader.ro, pe suport tipărit, în mod GRATUIT. 

Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociaţia LEADER Valea Nirajului, Piața Bocskai István, nr.45,Localitatea Miercurea 

Nirajului, Judeţul Mureş,Cod poştal 547410, Tel/ Fax 0265 571 352 

www.nirajleader.ro  office@valeanirajului.ro 
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