
                  

 

 

 

    

 

                                                             

 

  

UNIUNEA  EUROPEANA 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ştefan cel Mare:  CUI  27675220,  Nr.  228 / A / 02.11.2010,  jud.  Iaşi, comuna  Aroneanu, sat  Aroneanu;  tel.:  0729.356.262, 
0740.140.704;  fax: 0332.818.401;  e-mail:  contact@galstefancelmare.ro,  www.galstefancelmare.ro 

 

 

 

 COMUNICAT DE PRESA 

LANSARE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.313 - 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 din  2013 / Apelul de selecţie nr. 3 –  MĂSURA 41.313  Încurajarea activităţilor turistice  (corespondent  

PNDR  MĂSURA 313 Încurajarea activităţilor turistice) 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea APELULUI 3 / SESIUNEA 2 din decembrie 2013 DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

PENTRU MĂSURA 41.313  –  Încurajarea activităţilor turistice, (corespondent  PNDR  MĂSURA  313  Încurajarea activităţilor turistice).  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 lansarii apelului: 6 decembrie 2013       Data limita de depunere a proiectelor: 10 ianuarie 2014 ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/Măsura 41.313 – 80.585 Euro.  

Suma minima nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Suma maxima nerambursabilă finanţată/proiect: 80.000 euro   

 

Solicitanţi eligibili: Micro-intreprinderile ; Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa 

se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere; Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei 

nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri. 
Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  i. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit,  intensitatea sprijinului public nerambursabil 
va fi de până la  100%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de  80.000  Euro / proiect; ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea 
ajutorului public nerambursabil va fi de până la:   85%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 80.000 Euro / proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-
turism;  85%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi  80.000  Euro / proiect în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 50%  din totalul 
cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 80.000 Euro / proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 
Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.313 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  313 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 Actiune Locala Ştefan cel Mare, sat Aroneanu , comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, email: 

contact@galstefancelmare.ro  sau telefon  0729.356.262, 0740.140.704; Fax: 0332.818.401.   
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