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Anunţ lansarea cereri de proiecte  Masurii 41.312 GAL ( Măsura 312 PNDR) –“Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi” 

din teritoriul  GAL “Colinele Tutovei” 
 

Data publicării: 29.03.2013 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: 1/2013 Masura 41.312 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” anunţă lansarea începând cu data de 29.04.2013, a sesiunii de primire de proiecte pentru Măsura 

41.312 (Măsura 312 PNDR) – “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi”  

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.312 –“Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi” sunt de 140.000 Euro, cu sprijin 

nerambursabil de până la 85% pentru proiecte care prevăd activităţi de producţie de bunuri, şi cu sprijin nerambursabil de până la 70% pentru 

proiecte care prevăd activităţi de prestări servicii. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de: 10.000 

Euro/proiect în domeniul serviciilor sanitar-veterinare şi 25.000 Euro/proiect în celelalte domenii. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.312 se va face la Punctul de lucru GAL “Colinele Tutovei” în intervalul orar 09,00- 15,00. Solicitantul de 

finaţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Masurii 41.312. 

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 29.04.2013 – 29.05.2013. Termenul limită de depunere pentru 

sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 29.05.2013, ora 14,30. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 41.312 din cadrul Programului de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei” sunt cuprinse 

în Ghidul Solicitantului – distribuit gratuit. Vă aşteptăm la punctual de lucru din Satul Săuceşti, Comun Săuceşti, Nr.343, Judeţul Bacău. 

Accesaţi pagina de web: www.galcolineletutovei.ro  pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin 

Planul  de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei sau sunaţi la telefoanele: 0745.345.518; 0740.836.126. 

 


