
GAL Mărginimea Sibiului, 
Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel 0744526156 

                   
 

                                                            PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE 

Măsura M 09/6B “ Conservarea si promovarea patrimoniului 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M19.2 (M 9/6B)- 2/2019 – 5.07.2019, Grupul de 

Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului anunță prelungirea  sesiunii de cereri de proiecte Leader pentru 

Măsura M 09/6B “ Conservarea si promovarea patrimoniului”,.Data lansării apelului de selecție: 

22.04.2019 Data limită de depunere a proiectelor: (M 9/6B)- 2.09.2019. Locul și intervalul orar în care 

se pot depune proiectele Depunerea poiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală GAL 

Mărginimea Sibiului din localitatea Rășinari, str. Copăcele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în 

intervalul orar 09:00 – 14:00 Beneficiarii eligibili: - autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora 

(A.D.I.-uri), unități de cult conform legislației în vigoare, persoane fizice autorizate/societăți comerciale 

care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, ONG-uri cu 

sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, ONG-uri care nu sunt 

proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu) dar care prezintă un 

acord/convenţie scrisă între ONG și persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, 

în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcţia tradiţionala și de a 

nu modifica aspectul/funcţionalitatea clădiri/construcţiei tradiţionale pe o perioadă de minim 5 ani de la 

terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/constructiei tradiţionale, 

precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat si Parteneriat fără 

personalitate juridică - entitate publică sau privată juridică semnatară a acordului de parteneriat cu sediul 

social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL. Fondul disponibil – alocat în această 

sesiune, cu următoarele precizări: Contribuția publică alocată sesiunii de cereri de proiecte pentru  M 

09/6A: 80.124,55 Euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect: 40.000 Euro Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: GAL 

MĂRGINIMEA SIBIULUI, jud. Sibiu, localitatea Rășinari, str. Copăcele, nr. 189, cod 557200, de luni pana 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00, tel 0744526156 (Bogdan Marina) Informații detaliate privind 

accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru  Măsura M 09/6B “ 

Conservarea si promovarea patrimoniului” pot fi descărcate de pe pagina de internet 

http://galmarginimeasibiului.ro/. La sediul GAL MĂRGINIMEA SIBIULUI este disponibilă  versiunea pe 

suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

 

http://galmarginimeasibiului.ro/

