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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA ULTIMULUI  APEL DE SELECȚIE ÎN CADRUL  

ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 

VALEA TROTUȘULUI BACĂU 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță lansarea ultimului 

apel de selecție pentru Măsura 413.322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 

rurale”  

Beneficiari eligibili: Comunele, Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitare, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), ONG-uri, Asezaminte culturale si 

Institutii de cult, Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de 

patrimoniu cultural sau natural de interes local 

 

 

1. Proiectele se vor depune în perioada 13.10.2014 - 24.10.2014 perioada se la sediul 

Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 

14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09ºº - 16ºº.  

2. Fondurile disponibile sunt următoarele: 

 

Atenție! Ajutorul public acordat prin Asociaţia GAL Valea Trotuşului Bacău în cadrul acestei măsuri este în 

proporţie de 70% – 100% din valoarea eligibilă a proiectului, în conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru 

măsura 322 din PNDR. 

 Suma maximă nerambursabilă este stabilită de structurile administrative conform prevederilor 
statutare (AGA) și nu poate fi mai mare de 200.000 euro. La stabilirea valorii maxime  nerambursabile 
a unui proiect trebuie să se aibă în vedere implementarea strategiei de dezvoltare locală.  

 Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro (valoarea totală a  proiectului 

(eligibilă+neeligibilă) poate depăși 400.000 euro)  
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3. Solicitanții de finanțare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 413.322 - 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală 

şi punerea în valoare a moştenirii rurale”   disponibil la sediile tuturor primăriilor comunelor de pe 

teritoriul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău (Urechești, Coțofănești, Căiuți, Ștefan cel Mare, 

Gura Văii, Buciumi, Cașin, Mănăstirea Cașin, Bîrsănești, Helegiu, Târgu Trotuș și Soveja – Jud. 

Vrancea), cât și pe pagina de web: www.gal-valea-trotusului.ro. Prevederile Ghidului Solicitantului 

se completează cu reglementarile cuprinse în Manualul de Procedură aferent Măsurii 322 şi cu Notele 

și Clarificările emise de MADR și publicate pe site-ul www.madr.ro și www.apdrp.ro .  

4. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție (descrierea criteriilor de selecție și 

punctajul acordat pentru fiecare criteriu) sunt prezentate in Ghidul Solicitantului aferent 

Măsurii 413.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

5.  Informații suplimentare aferente măsurilor lansate, puteţi solicita în varianta electronică 

sau pe suport hârtie la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău  zilnic, de luni până vineri, 

între orele 09
00

 și 16
00

, în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul 

Bacău. 

Ne puteți contacta de asemenea, la Ștefan Cornelia: 0749128910, Anton Ioana 0753048459, 

sau prin e-mail: galvaleatrotusuluibacau@yahoo.ro 
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