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PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE

Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Bazinul Dornelor prelungeste a 2-a sesiune de
depunere a proiectelor pentru Măsura 41.322 “ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
pana la data de 08 decembrie 2014.

Beneficiari eligibili:
- comunele sau reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare
- autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regional i
pentru investițiile de infrastructură de apa/apa uzata
- asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate între două sau mai multe commune înființate
conform legislației naționale în vigoare
- ONG-uri, așezăminte cultural și instituții de cult definit e conform legislației naționale în vigoare
- persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural/natural de interes local
1. Data lansării apelului de selecție: 08.09.2014
2. Data limită de depunere a proiectelor: 08.12.2014, ora 16:00.
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada
08.09.2014 – 08.12.2014, un dosar original și 2 (două) dosare în copie la sediul ASOCIAȚIEI
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297,
judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-16.00
4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 41.322- este de 108.233 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 108.233
euro .
6. Procedura de selecție este afișată pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro precum și la sediul GAL.
7. Data și modul de anunțare a rezu ltatelor 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 Bazinul Dornelor din
comuna Panaci,nr 297, Judeţul Suceava, prin afișarea Raportului de Selecție Final la sediul GAL, pe
site, și prin Notificarea Solicitanților.
8.Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 322 sunt cuprinse în „Ghidul
Solicitantului” afișat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Bazinul
Dornelor din Comuna Panaci judeţulSuceava. Informațiile sunt disponib ile atât în varianta electronică
(CD/DVD) cât și pe suport tipărit.
9.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546, e-
mail: galbazinuldornelor@yahoo.com. sau la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297, judeţul Suceava.


