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ANUNŢ –LANSARE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.421 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI A GAL STEFAN CEL MARE 
 

Data publicării: 17 decembrie  2013  

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 1 din cadrul apelului 1/decembrie 2013 (Masura 41.421  Implementarea proiectelor de cooperare) 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea  SESIUNII 1 A APELULUI 1 DIN 2013/decembrie DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

PENTRU MĂSURA 41.421 Implementarea proiectelor de cooperare ) Apelul de selecţie în varianta simplificata si detaliată pentru măsura enunţata şi Fişa Măsurii 

sunt  publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro si sa ve gasi pe suport hartie si CD/DVD la sediul GAL, sat Aroneanu, com.Aroneanu jud.Iasi 

Data lansarii apelului: 17 decembrie 2013       Data limita de depunere a proiectelor: 20 ianuarie 2014 ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/Măsura 41.421 – 34.000 Euro.  

Valoarea minima nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Valoarea maxima nerambursabilă finanţată/proiect: 34.000 euro              

Solicitanţi eligibili: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri; Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea 

LEADER care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acţiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune 

Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri. 

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  100% 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.421 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  sat Aroneanu comuna Aroneanu judetul Iasi 

săptămânal în fiecare zi de luni -vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  421 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 .   

Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Ştefan Cel Mare toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 

APDRP către beneficiar se află pe site-ul www.galstefancelmare.ro  sau la sediul asociaţiei din sat Aroneanu comuna Aroneanu jud.Iasi. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare sat Aroneanu comun Aroneanu jud.Iasi sau  

email: contact@galstefancelmare.ro  sau telefon 0729356262; 0754565147. 
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