
                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

ANUNȚ LANSARE APEL DEPUNERE PROIECTE 
 

Data publicării: 14.07.2014 
 

Asociația “Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat Vest” anunță lansarea, în perioada 14.07.2014-18.08.2014, a celei de-a treia sesiuni de 

depunere proiecte pe anul 2014, pentru măsura 41.3.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” Nr. ref. sesiune 3/14.07-18.08.2014, măsură cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală.  

 

Fondul disponibil alocat pe măsură este de 128.313 Euro, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată fi pentru finanțarea unui proiect din 

cadrul Măsurii 41.3.322 fiind de 128.313 Euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 400.000 Euro. 
 

Proiectele se pot depune de luni până vineri , în intervalul orar 09
00

 – 16
00

, la secretariatul GAL din orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9.  

Data și ora limită de depunere a proiectelor: 18 august 2014, ora 16.00. 
 

Solicitantul finanțării trebuie să respecte condițiile de conformitate și eligibilitate așa cum sunt ele menționate în Ghidul Solicitantului aferent 

măsurii. Ghidul solicitantului, versiunea 05 din august 2013  este postat pe www.apdrp.ro și www.galbanatvest.ro sau poate fi ridicat de la sediul 

GAL în varianta tipărită sau pe suport electronic (CD/DVD). Criteriile de selecție locală precum și Rapoartele de selecție vor fi afișate la sediul 

GAL și pe  www.galbanatvest.ro.   
 

 

Informații detaliate privind Planul de Dezvoltare Locală, măsurile și modul de completare a Cererii de finanțare puteti obține la sediul GAL, la 

telefon 0256-360078, precum și la adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro.  
 

ATENȚIE! 
 

Solicitanții trebuie să aibă sediul în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest, care acoperă oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, 

Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. 
 

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce urmează a fi depuse spre finanțare prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la 

Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. 
 

Solicitanții vor depune obligatoriu la Dosarul cererii de finanțare Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. 
 

Solicitanții vor depune Dosarul Cererii de Finanțare în 3 exemplare (original, copie 1 și copie 2) și în format electronic (CD/DVD) în 2 exemplare. 
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