
 

 

 

 

 

 
Asociatia GAL – Confluente Nordice 
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Telefon/fax: +(4) 0230.252105, E-mail: galconfluentenordice@gmail.com Web: www.gal.confluentenordice.ro 

Data publicării 04.2014 
ANUNȚ 

Prelungire a 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” 
 

Vă informăm că, în conformitate cu Decizia Consiliului Director al Asociației GAL Confluențe Nordice, 
termenul limită de depunere a proiectelor pentru Măsura 41 – 322 se prelungește până la data de 30 Aprilie 
2014, orele 1400.  

Astfel, cea de a patra sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 41 – 322 se desfășoară în 
perioada 19 Martie 2014 – 30 Aprilie 2014.  

 1. Tipurile de beneficiari eligibili: 

 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 

 Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată; 

 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune 
înfiintate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare); 

 ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației naționale în 
vigoare; 

 Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 
cultural sau natural de interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de 
interes local și natural din spațiul rural. 

2. Fondul disponibil nerambursabil penteu M41-322 care poate fi acordat pentru finanțarea 
proiectelor prin GAL Confluențe Nordice este 459.434 euro EURO, iar valoarea maximă 
nerambursabilă pe proiect de 200.000 EURO. 
Sprijinul public (comunitar și național) va fi: 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare 
de profit; 
b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Valoarea totală maximă a unui proiect: 400.000 euro 
3. Data lansării apelului de selecţie: 19.03.2014, 
4. Data limită de depunere a proiectelor: 30.04.2014 
5. Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41 – 322/04/19.03.2014. 
6. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun  la sediul Asociaţiei 
GAL - Confluenţe Nordice, Oraş Gura Humorului, Strada Locotenent V. Marceanu, Nr. 22 Judeţul 
Suceava , la  secretariatul GAL - Confluenţe Nordice,  de luni până vineri inclusiv în intervalul orar 
10.00 – 14.00,  în perioada: 19.03.2014 – 30.04.2014. 
7. Procedura de selecție este afișată pe site-ul www.gal.confluentenordice.ro precum și la sediul GAL 
Confluențe Nordice. 
8. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: Anunţarea rezultatelor evaluării 
pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după data aprobării 
Raportului de Selecţie Final de către Comitetul de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 

http://www.gal.confluentenordice.ro/
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Confluențe Nordice, prin afişarea Raportului de Selecţie Final la sediul GAL, pe site, şi prin notificarea 
solicitanţilor. 
9. Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 322 sunt cuprinse în “Ghidul 
Solicitantului” disponibil pe site-urile www.apdrp.ro și www.gal.confluentenordice.ro sau distribuit 
gratuit la sediul GAL. Informaţiile sunt disponibile atât în variantă electronică (CD/DVD) cât şi pe 
suport tipărit. Pentru informaţii suplimentare, Asociaţia  GAL Confluenţe Nordice vă pune la 
dispoziţie un Birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, în intervalul orar 1000-1400, la 
sediul din Orașul Gura Humorului, Strada Locotenent Viorel Marceanu, Nr. 22, Judeţul Suceava.  
Ne puteţi contacta la numărul de telefon – 0230.252.105, sau scrie pe e-mail: 
galconfluentenordice@gmail.com, web site: www.gal.confluentenordice.ro 
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