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Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 26 iulie – 25 august 2017 a primei sesiuni  de depunere a 
 Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3.3- ,,Dezvoltare locală în mediul rural” ;Măsura 3.4 „Susţinerea incluziunii sociale”; Măsura 3.5 
„Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural”   

Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.3 
- componenta 3.3A: 
 Comunele și asociațiile acestora ; ONG-uri.  

- componenta 3.3B: 
 Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri; Unități de cult; Persoane fizice autorizate/societăți comerciale ; 

Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.4: 
 Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri.  

Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.5: 
 Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri; Unități de cult.  
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.3 „Dezvoltare locală în mediul rural” sunt de 929.119,24 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 90.000 euro. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.4 „Susţinerea incluziunii sociale” sunt de 150.000 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 75.000 euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.5 „Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural” sunt de 100.000 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 100.000 euro. 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru: Măsura 3.3, Măsura3.4, Măsura 3.5 este  25.08.2017, ora 14:00 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele - Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociaţiei ,,Valea Tutovei şi 
Zeletinului”  din sat Băcani, comuna Băcani, judeţul Vaslui in perioada 26 iulie – 25 august , de luni pâna vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00.  
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite GRATUIT pe suport tipărit 
sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.vtz.ro.  La secţiunea “Măsuri” 
Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0730.652.397., e-mail: tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat 
Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui. 
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