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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

V.S.
Apel de selecție măsura M 421
Data publicării: 18.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 421: 1/2014
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2014 pentru
Măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” - Submasura 421.2
“Cooperare internationala
pentru
marketing si promovare” in perioada
18.04.2014 – 19.05.2014.
Fondurile disponibile pentru Măsura 421
“Implementarea proiectelor de
cooperare” - Submasura 421.2 “Cooperare internationala pentru marketing si
promovare” sunt de 22.400 Euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în
cadrul acestei măsuri este de 22.400 Euro. Valoarea totală a unui proiect, pentru a
putea fi finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro și 400.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt:
conform fişei măsurii 421 din PNDR
Număr maxim de proiecte finanțate: 1;
Depunerea proiectelor pentru măsura 421 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 : 19 mai 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 421 din PNDR (www.apdrp.ro), (versiunea2), cât și
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.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , office@galmmtmm.ro
Telefon/fax : 0358105840;
Moisă Vasile: 0722727173; 0766426439
Baldea Iuliana : 0723181297
Baciu Coriolan: 0744560815
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.

