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ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Asociația Grup Local Dobrogea Nord, cu sediul în Constanța, Aleea Magnoliei 
nr. 2, bl. L4, birou 116, jud. Constanța, anunță deschiderea Apelului cu nr. 7 de 
depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală pentru măsura 2.2 
„Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbările 
climatice”, joi – 04.08.2022, ora 12:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită 
pentru depunerea proiectelor fiind duminică – 14.08.2022, ora 23:59.  

Proiectul “Dobrogea Nord – Pământul sălbatic între Dunăre și mare” este 
finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, 
cofinanțat din FEPAM 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă    
nr. 91/29.12.2017, încheiat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în calitate de 
Autoritate Contractantă.  

În cadrul prezentei sesiuni, Cererile de finanțare și documentele anexate se 
vor depune prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014. Un solicitant poate 
depune o singură cerere de finanțare în cadrul prezentelor măsuri, iar sumele totale 
alocate prezentei sesiuni de depunere a proiectelor sunt: 

ü M2.2 „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor 
generate de schimbările climatice” – 100.000 euro/ 494.630 lei. 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 400.000 

euro/1.978.520 lei iar valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 
euro/24.731,50 lei. Cursul de schimb este stabilit prin Decizia Directorului General al 
DGP AM-POPAM nr. 14/22.03.2022, respectiv 1 euro = 4,9463 lei. 

Cererea de finanțare se va completa urmărind „Instrucțiunile de completare a 
cererii de finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și 
instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la 
adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale, pe site-ul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale la adresa www.ampeste.ro și pe site-ul FLAG-ului 
www.flagnord.ro. Mai multe informații puteți afla la telefon 0724.529.969, sau pe e-
mail: office@flagnord.ro. 
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