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ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII” 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

APRILIE 2021 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” anunță PRELUNGIREA sesiunii de primire proiecte în cadrul contractului 
de finanțare nr. C19402172011651107468 din 23.12.2019, titlul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, 
pentru APELUL DE SELECȚIE numărul 1/2021 pentru măsura M3/6A „Investiții în servicii turistice și adiacente”,  până la data 
de 06.05.2021 ora 16:00 

„Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” desfășoară sesiunea de primire proiecte în perioada 22.03.2021 – 06.05.2021, pentru 
următoarele măsuri și fonduri disponibile: 

Cod Măsură/ 
Domeniu 
intervenție 

Denumirea Măsurii Fondurile 
disponibile 

Suma 
maximă 
nerambursa
bilă/ 
proiect 

Beneficiari eligibili 

 
M3/6A 

 
Investiții în servicii 
turistice și 
adiacente 

 
372.922,70 
euro 

 
200.000 
euro/proiect 

Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și 
nou înființate din spațiul rural; 
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 
activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 
existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 
 

 
Data limită de depunere a proiectelor se prelungește până la 06.05.2021 ora 16.00 sau la data atingerii valorii de 150%, din Fondul 
disponibil alocat pentru măsură, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea Apelului de Selecție. 
Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Berzasca, strada Principală, nr 282, județul Caraș Severin, de luni până joi în intervalul 
orar 12.00 - 16.00. 
 
ATENȚIE! Termenul maxim de finalizare a proiectelor contractate este 31.12.2023 iar termenul de depunere a ultimei cereri de 
plată este 30.09.2023 
 
Informații suplimentare privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Clisura 
Dunării sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicat pe site-ul www.gal-clisuradunării.ro. 
 
Datele de contact ale Asociației GAL Clisura Dunării, unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
 
Sediul GAL: Comuna Berzasca, Nr. 282, Clădirea Grădinița Berzasca, Județul Caraș-Severin, România; Telefon: 0372 928 900;  
 
Pagină web: www.gal-clisuradunarii.ro; Adresă e-mail: office@gal-clisuradunarii.ro 
 
Vasile DEAC –Președinte GAL Clisura Dunării; Telefon: 0721 203 291; E-mail: vasile.deac@gal-clisuradunarii.ro 
Informații detaliate aferente măsurii pe suport tipărit pot fi consultate la sediul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” din 
localitatea Berzasca, județul Caraș-Severin. 

 

Președinte, 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” 

dr. Vasile DEAC 
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