
18 februarie 2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de
primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 411.21 – 1/14-“Modernizarea exploatatiilor agricole” in perioada 18.02 - 19.03.2014

Data limita de primire a proiectelor:
M 411.21 – 1/14: 19.03.2014, ora 12

Fondurile disponibile pentru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole " sunt de
104.338 euro. Valoarea maxima eligibila nu va depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului
nerambursabil va fi de minim 40% (reprezentand 50.000 Euro).
Valoarea totala minima pentru un proiect finantat prin Masura 411.21 este de 5.000 de Euro, iar
valoarea totala a proiectului (eligibila + neeligibila) poate depasi 400.000 Euro (conform
ultimului ghid 41 – versiunea 06 – noiembrie 2013).

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul
de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul
Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri. Solicitantul de
finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in
"GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
In aceasta sesiune de depunere, beneficiarii eligibili sunt numai fermierii a caror exploatatie are o
dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de
Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana,
Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani,
Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –versiunea 11 din iunie 2013
(versiune in vigoare la momentul lansarii apelului de selctie). Ghidul aferent masurii este publicat
pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport
CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansata de GAL. Vă
aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna
Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in
intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum
puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu
Inalt.
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