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Nr. 213 din 28.06.2013 

  Data publicarii: 6/2013 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 1 /2013 

 

ANUNT! 
PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURILE: M41.121, M41.123, M41.312, 

M41.313 si M41.322 DIN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A  

Asociatiei GAL ”Colinele Moldovei” 

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Moldovei”, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea 

Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, anunță prelungirea perioadei de depunere a proiectelor finanțate prin intermediul strategiei până la data de 

22 iulie 2013, orele 12:00. 

 

Măsura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole - Fondurile disponibile pentru acordarea fondurilor nerambursabile privind 

modernizarea exploatatiilor agricole, conform Planului de Dezvoltare Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 246.600 Euro. 

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei, de 40.000 Euro. Sumele 

ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere - Fondurile disponibile pentru acordarea fondurilor 

nerambursabile privind modernizarea exploatatiilor agricole, conform Planului de Dezvoltare Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI 

sunt de 695.000 Euro. Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei, de 

200.000 Euro. Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 
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Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi in mediul rural - Fondurile disponibile pentru acordarea 

fondurilor nerambursabile pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, conform Planului de Dezvoltare Locala al microregiunii 

COLINELE MOLDOVEI sunt de 119.000 Euro. Suma maxima ce poate fi acordata unui proiect, cu titlu de sprijin nerambursabil, este, in 

conformitate cu prevederile Strategiei, de 34.000 Euro. Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea 

urmatoare. 

Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice - Fondurile disponibile pentru acordarea fondurilor nerambursabile privind crearea si 

dezvoltarea de micro-intreprinderi, conform Planului de Dezvoltare Locala al microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 197.000 Euro. 

Suma maxima ce poate fi acordata unui proiect, cu titlu de sprijin nerambursabil, este, in conformitate cu prevederile Strategiei, de 60.000 Euro. 

Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii culturale - Fondurile disponibile pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurala, conform Planului de 

Dezvoltare Locala al microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 650.000 Euro. Suma maxima care poate fi acordata cu titlu de sprijin 

nerambursabil pentru un proiect, in conformitate cu Strategia de dezvoltare locala, este de 80.000 Euro. Sumele ramase disponibile la sfarsitul 

acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

Prin urmare, pentru Masurile 121, 123, 312, 313 si 322, sesiunea va fi deschisa in perioada 10 MAI – 22 IULIE 2013, iar  proiectele se vor 

depune la sediul G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” din localitatea Sulita, comuna Sulita, judetul Botosani, zilnic, de luni pana vin eri, in intervalul 

orar 09:00 – 15:00.  

            Data limita de depunere a proiectelor este 22.07.2013, orele 12:00.  

 

Toate celelalte prevederi din anunturile publicate initial, raman neschimbate. 

 


