
 

 

 

V.S. 

Apel de selecție măsura M 413.322 

Data publicării: 15.05.2014  

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M 413.322: 1/2014    

GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 
pentru Măsura 413.322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale” in perioada 15.05.2014 – 16.06.2014.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 413.322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și 
punerea în valoare a moștenirii rurale” sunt de 100.000 Euro. 

 Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în 
cadrul acestei măsuri este de 100.000 Euro. Valoarea totală a unui proiect, pentru a 
putea fi finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro și 400.000 euro. 

Număr maxim de proiecte finanțate: 1; 

Beneficiari pot fi 
• Comunele prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 
• Autoritățile  locale (comune) sau asociații  de dezvoltare intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată; 
• Asociațiile  de dezvoltare intercomunitare  realizate între două sau mai multe comune 
înființate conform legislației naționale în vigoare; 
• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituții de cult definite conform legislației naționale în 
vigoare; 
• Persoane  fizice  şi  juridice  care  dețin  în  proprietate  sau  administrează  obiective  
de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”. 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 413.322 se va face la punctul de lucru  GAL MMTMM, 
din comuna Rimetea, nr. 58,   judeţul Alba, Centrul Montan «Mărioara Pușcaș»  în 
intervalul orar: 10.00 – 14.00. 

Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : 16 iunie  2014, ora 12.00. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. 
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR  (www.apdrp.ro) 
(versiunea 5), cât si cele din fișa măsurii  (www.galmmtmm.ro). 
 
Solicitantul finanțării este obligat să depună o declarație prin care se angajeaza să raporteze către 
GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar.Modelul 
declarației solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.galmmtmm.ro, secțiunea sesiuni proiecte. 
 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților varianta electronica ( suport CD/DVD)  
sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL. 

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, 
Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,  

Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,  
 tel. 0722727173, tel/fax 0358105840,  

e-mail:galmmtmm@yahoo.com 
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