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Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 31 mai- 5 iulie 2018 a apelului de selectie pentru  depunerea Cererilor de Finanțare 
pentru Măsura 2.1 -,,Modernizare ferme de semi-subzistenta”;  

Intensitatea sprijinului acordat in cadrul acestei masuri este de 100%. 
 
Beneficiari eligibili: 

- Entitati private (fermieri cu exploatatii agricole care intra in categoria de ferma mica dupa definitia data de Regulamentul UE cu exceptia persoanelor 
fizice autorizate). 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 „Modernizare ferme de semi-subzistenta” sunt de 75.000 euro. 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 15.000 euro. 
 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru: Masura 2.1 este  05.07.2018, ora 14:00 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele- Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociatiei ,,Valea Tutovei si Zeletinului”  din sat 
Bacani, comuna Bacani, judetul Vaslui in perioada 31 mai- 5 iulie , de luni pana vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00. 

   Rezultatele procesului de selectie Asociatia „Valea Tutovei si Zeletinului” va afisa Raportul de selectie pe site-ul propriu www.vtz.ro , si va instiinta 
solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data 
estimata de 27.07.2018. In urma primirii notificarii, solicitantii au posibilitatea de a depune contestatii la sediul Asociatiei in termen de 5 zile lucratoare de 
la data primirii. Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor infiintata la nivelul Gal. 

 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul 
GAL și disponibil pe site-ul www.vtz.ro. 
Date de contact: Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0724.261.533, e-mail: tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Bacani, comuna Bacani, 
județul Vaslui. 
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