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ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE MASURA 421 – IN CADRUL 

PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ – GAL "COLINELE TUTOVEI" 
 

Data publicării: 16 Ianuarie 2015 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Sesiunea 5/ Ianuarie 2015 Masura 41.421 "Implementarea proiectelor de cooperare" 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 421–“ Implementarea 

proiectelor de cooperare”. 

Perioada  de depunere a proiectelor: 19 Ianuarie – 28 Ianuarie 2015. 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni pentru Măsura 41.421 –“ Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 11.478 Euro. 

Finantare nerambursabila (FEADR si contributia nationala): 100% 

Suma maximă nerambursabilă care poate fia cordată pentru finanţare unui proiect este de 11.478 Euro 

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400 000 euro valoarea totală a proiectului (eligibil+neeligibil) poate depăși 400 000 euro. 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele pentru Măsura 41.421: sediul GAL “Colinele Tutovei”, Satul Săuceşti, Comun Săuceşti, Nr.343, 

Judeţul Bacău, în intervalul orar 09,00 - 15,00.  

Solicitanți eligibili: GAL-uri beneficiare ale Masurii 431 – Sub-măsura 431.2 care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei Sub-

măsuri, alte personae juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui GAL beneficiare ale 

Masurii 431 – Sub-măsura 431.2 care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei Sub-măsuri. 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 

421-Versiunea 06 "Implementarea proiectelor de cooperare" din cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro, 

în vigoare la momentul lansării Apelului de Selecție și criteriile de selecție ale GAL “Colinele Tutovei” disponibile în format electronic pe site-ul 

www.galcolineletutovei.ro. Informații detaliate aferente măsurii 41.421, apelul de selecție în variant simplificată și detaliată pentru măsura 41.421 și fișa 

măsurii 41.421 sunt publicate pe site-ul www.galcolineletutovei.ro. și se găsește pe suport de hărtie și CD la sediul GAL “Colinele Tutovei”, jud. Bacău. 

Atenție! Punctajul minim ca un proiect să fie selectat este de 5 puncte. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 41.421 se pot obține la sediul GAL “Colinele Tutovei” din Satul Săuceşti, Comun 

Săuceşti, Nr.343, Judeţul Bacău, pagina de web: www.galcolineletutovei.ro, telefon 0722280392, 0722436995. Program de lucru: luni-vineri 8.00-

16.00. 

Manager GAL “Colinele Tutovei”                                                                                          Președinte GAL “Colinele Tutovei” 

Carmen Diana PUIU                                                                                                         Valentin MANEA 
 

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”  Sediul social: com. Săucesti, nr. 343 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, e-mail 

galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro 
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