
  

 

  

 

  
 

 

ANUNŢ – LANSARE A SESIUNII PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

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

Data publicării: 25  februarie  2015 
 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2  / Apelul nr. 4 / februarie  2015 (Măsura 41.421  „Implementarea proiectelor de cooperare“) 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea SESIUNII 2 / APELUL 4, în perioada  25 februarie - 09 martie  2015, DE 

DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare.   Apelul de selecţie în varianta simplificată şi 

detaliată pentru măsura enunţată şi Fişa Măsurii sunt  publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro şi sa ve găsi pe suport hârtie şi CD/DVD la 

sediul GAL, sat Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Iaşi 
 

Data lansării apelului: 25 februarie 2015, ora 09.00;     Data limită de depunere a proiectelor: 09 martie 2015, ora 15.00 
 

Fondurile disponibile alocate acestui apel / Măsura 41.421: 14.667 Euro.  

 

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată / proiect: 5.000 euro  

Valoarea maximă nerambursabilă finanţată / proiect: 14.667 euro              

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 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 Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare:  sat Aroneanu, comuna Aroneanu, 

judeţul Iaşi, 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  421 din 

cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociaţiei 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 Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare, sat Aroneanu, comuna Aroneanu, 

jud. Iaşi, email: contact@galstefancelmare.ro,  sau telefon 0729.356.262,  0740.140.704. 
 

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

