
                  

 

 

 

    

 

                                                             

 

  

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 41.111 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI  GAL ŞTEFAN CEL MARE 

 
Data publicării: 12 februarie 2014 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2, în cadrul Apelului de selecţie nr. 1 / 2014 –  MĂSURA 41.111  Formare profesională, informare şi difuzare 

de cunoştinţe 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă deschiderea, în perioada 12 februarie - 14 martie 2014, a SESIUNII 2 A APELULUI 1 DIN 

februarie 2014  DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 41.111  Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe.  Apelul de selecţie 

în varianta simplificată şi detaliată pentru măsura enunţată şi Fişa Măsurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro şi se vor gasi pe suport hârtie 

şi CD/DVD la sediul GAL. 

Data lansării apelului: 12 februarie 2014       Data limită de depunere a proiectelor: 14 martie 2014, ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni / Măsura 41.111: 150.000 Euro.  

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată / proiect: 5.000 euro  

Valoarea maximă nerambursabilă finanţată / proiect: 30.000 euro                            

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
Număr de proiecte:  5 

Solicitanţi eligibili: Persoane juridice constituite conform legislaţiei în vigoare în România, care au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau 

informarea şi difuzarea de cunoştinţe:  Entităţi publice (instituţii de învăţământ: licee, colegii sau universităţi de profil agricol, silvic sau alimentar); Entităţi private  

persoane juridice, care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar, conformă cu obiectul măsurii: ONG-uri care au în obiectul de activitate / statutul 

propriu derularea de activităţi in domeniul informării, educării, formării adulţilor.  
Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională): 100% 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.111 se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare,  săptămânal, de luni pînă vineri, în intervalul 

orar 09:00 - 15:00.  

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  111 din 

cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.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 Locală 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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