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Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus 

 

 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 
 

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus lansază începând cu  

data de 12/08/2014 a 3-a sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 411.12 –“Instalarea 

tinerilor fermieri”. 

 

Beneficiari eligibili: fermieri în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depuneri Cererii de 

Finanțare), persoane fizice s-au juridice care practică în principal activități agricole și a căror 

exploatație agricolă: 

- Are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE; 

- Este situată pe teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, respectiv comunele: Bălușeni, Corni, 

Coșula, Cristești, Curtești, Tudora, Vlădeni si Vorona din județul Botoșani si orașul Liteni 

din județul Suceava, 

- Este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul agricol. 

1.Data lansării apelului de selecție: 12.08.2014 

2.Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 411.12- 3/12-22.08.2014  

3. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 411.12- este de 48.000 euro, 

4. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 

euro . 

5. Data limită de depunere a proiectelor; 22.08.2014, orele 15.00. 

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune in 

perioada 12.08.2014-22.08.2014, un dosar original și 2 (două) dosare în copie la sediul 

ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA SIRETULUI DE SUS, din Comuna 

Vorona judeţul Botoşani, zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-16.00 

6.Procedura de selecție este afișată pe site-ul  www.valeasiretuluidesus.ro precum și la sediul GAL 

7.Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: Anunțarea rezultatelor procesului 

de selectie pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se face după data aprobării 

Raportului de Selecție Final de către Comitetul de Selecție al Asociației GAL Valea Siretului de Sus 

din comuna Vorona, Judeţul Botosani, prin afișarea Raportului de Selecție Final la sediul GAL, pe site, 

și prin Notificarea Solicitanților. 

8.Informații detaliate  privind accesarea și derularea Măsurii 112 sunt cuprinse în „Ghidul 

Solicitantului” afișat pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Valea 

Siretului de Sus din Comuna Vorona judeţul Botoşani. Informațiile sunt disponibile atât în varianta 

electronică (CD/DVD) cât și pe suport tipărit. 

9.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0231/588.743, 

e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.   sau la sediul  ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ (GAL) VALEA SIRETULUI DE SUS, din Comuna Vorona judeţul Botoşani, 
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