ASOCIATIA GAL “MICROREGIUNEA HARTIBACIU”
SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 66,
Agnita, cod postal 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-vineri: 8:30-16:30)

Nr. 1.719/18.09.2014

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu (~GAL MH) anunţă lansarea cererii
de proiecte Măsurile 411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier si
413- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
Data publicării anunţului: 30 SEPTEMBRIE 2014
Număr de referinţă : M41 05/14-31.10/2014
Măsuri deschise:
112 - „Instalarea tinerilor fermieri”
322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale”
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2014 : 120 634 EURO
TERITORIUL GAL
Din teritoriul G.A.L. MH fac parte: Alțîna, Bârghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod,
Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 30 - SEPTEMBRIE 2014 – 31 OCTOMBRIE 2014, în
fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00, la secretariatul Grupului de Acțiune Locală
Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.
FONDURI DISPONIBILE SI TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI
MĂSURA 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2014: 80.000 Euro
Suma maxima nerambursabila/proiect: 40.000 euro
Beneficiari eligibili: persoane fizice; persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu
OUG. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana
fizica autorizata sau ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;
asociat si administrator unic al unei SRL, (L 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare).

MĂSURA 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza
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pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2014: 40 634 EURO
Suma maxima nerambursabila/proiect: 40 634 euro;
Valoarea maxima eligibila a unui proiect: 40 634 euro, cf. ghidului solicitantului - mas. 4.1
Beneficiari eligibili: comunele si ADI-urile, ONG-urile, asezamintele culturale, institutiile de
cult, persoane fizice (OUG 44/2008) si juridice care detin in proprietate sau administreaza
obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local din zona rurala
DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Masura 112 - Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului
aferent măsurii 112, disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic aici
Masura 322 - Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului
aferent măsurii 322, versiunea 5 si Cererea de finantare versiunea mai 2013, disponibile în
format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic aici.
Informatiile detaliate referitoare la apelurile lansate se gasesc pe site-ul www.gal-mh.eu si
pot fi puse la dispozitie, pe suport electronic sau pe suport tiparit, la sediul GAL MH.
INFORMATII SUPLIMENTARE
Grupul de Actiune Locala - Gal Microreriunea Hartibaciu
Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30
tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu
PERSOANE DE CONTACT
Elena Curcean - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu
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