
  

 

  

 

  

 
 

ANUNŢ – PRELUNGIRE A SESIUNII PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.112 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI GAL ȘTEFAN CEL MARE 

 

Data publicării: 02  septembrie  2014 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2  / Apelul nr. 6  / august 2014  (Masura 41. 112  „Sprijinirea tinerilor fermieri) 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă prelungirea SESIUNII 2 / APELUL 6 / august 2014 DE DEPUNERE A 

PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 41. 112 „Sprijinirea tinerilor fermieri“ – corespondent PNDR măsura 112 – „Instalarea Tinerilor 

Fermieri“. 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 sa va găsi pe suport hârtie şi CD/DVD la sediul GAL. 
 

Data lansării apelului: 26 august 2014, ora 09.00;   Data limită de depunere a proiectelor: 01 octombrie 2014, ora 15.00 

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni / Măsura 41.112:  132.000 Euro.  

 

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată / proiect: 12.000 Euro. 

 

Valoarea maximă nerambursabilă finanţată / proiect: 40.000 Euro. 

 

Valoarea totală maximă a unui proiect este de 40.000 Euro.  

Solicitanţi eligibili: tineri între 18 şi 40 ani care doresc să înceapă o afacere;  Persoană fizică;  Persoană fizică înregistrată şi autorizată (P.F.A. sau 

I.I.); Asociat unic şi administrator al unui SRL – conform Ghidului 112:  www.apdrp.ro . 

 

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  100% . 

 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.112 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare - judeţul Iaşi, săptămânal 

în fiecare zi de luni până 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  112 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;  0740140704. 
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