
 

                              
 

 

Data publicării: 08.08.2013 

Anunț 
privind 

PRELUNGIREA sesiunii de depunere a proiectelor pentru  

Măsura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" componenta b) și c) 

în perioada 

12.08.2013 – 02.09.2013 

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locala Someș Transilvan, va informeaza asupra prelungirii sesiunii 

de depunere a proiectelor pentru: Măsura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" 

componenta b) și c), cu o alocare financiara în aceasta sesiune de 168 691 €.  

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.322 în această sesiune sunt de 168 691 €. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este: 

 46 000 Euro pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit. 

 25 000 Euro pentru proiectele generatoare de profit. 

Valoarea totală maxima a unui proiect poate fi de: 400 000 € 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi: 

-    de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit. 

-    de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit 

 
Beneficiari eligibili: 

 Autorități publice și ADI-uri 

 Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiectivele de 
patrimoniu cultural/natural 

 ONG-uri 

 Așezăminte culturale, instituții de cult 

 

INFORMAȚII DETALIATE privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului, care poate fi accesat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro și  www.apdrp.ro, 

respectiv sunt disponibile și în variantă electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul 

GAL Someș Transilvan. 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:  

Biroul GAL Someș Transilvan, din Localitatea Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 de luni până joi 

în intervalul orar 09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00 

DATE DE CONTACT: 

ADRESA: Str. Mihai Eminescu, nr.446, Bontida, Jud. Cluj  

TEL.: +4 0264 262 003  

E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro 


