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 COMUNICAT DE PRESĂ 

LANSARE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.322 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI GAL ŞTEFAN CEL MARE 
Data publicării: 6 decembrie  2013  

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2  / Apelul 2 / decembrie 2013  (Masura 41. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de 

baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale)  

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea  APELULUI 2 / SESIUNEA 2  DIN 2013 DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU 

MĂSURA 41. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii 

rurale (Corespondenta cu PNDR M. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 

mostenirii rurale). Apelul de selecţie în varianta simplificata si detaliată pentru măsura enunţata şi Fişa Măsurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului:  

www.galstefancelmare.ro si sa ve gasi pe suport hartie si CD/DVD la sediul GAL. 

Data lansării apelului: 06 decembrie 2013       Data limită de depunere a proiectelor: 10 ianuarie 2014, ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/Măsura 41.322 – 332.868 Euro.  

Suma minimă nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Suma maximă nerambursabilă finanţată/proiect: 200.000 euro  

 

Solicitanţi eligibili: Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată; Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare  realizate între două sau mai multe 

comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; Persoane  

fizice  şi  juridice  care  deţin  în  proprietate  sau  administrează  obiective  de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”. 

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  a. de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, 

dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi 400.000 euro/proiect. b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.322 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  judetul Iasi săptămânal în fiecare zi de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  322 din cadrul PNDR, 

disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare din fişa măsurii 

disponibile în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.ro .   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare email: contact@galstefancelmare.ro  sau telefon  

0729356262; 0754565147. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

  

 

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:contact@galstefancelmare.ro

