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                                            Newsletter mai 2020 

Asociatia “Valea Tutovei si Zeletinului” reprezintă un parteneriat public – privat, constituit din reprezentanţi 

ai sectorului public, privat şi ai societatatii civile, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care va implementa 

o strategie pentru dezvoltarea teritoriului: Bacani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti, Glavanesti (jud. Bacau), Iana, 

Ibanesti, Ivesti, Perieni, Podu Turcului (jud. Bacau) , Pogana, Pogonesti, Puiesti , Tutova si Voinesti. 

Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 29 MAI- 29 IUNIE 2020 a apelului de selectie pentru  depunerea Cererilor de Finanțare 
pentru  Măsura 3.3 -,,Dezvoltare locala in mediul rural”;  

 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul Măsurii 3.3 este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit depuse de autoritatile publice 
locale si ONG-uri 

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit depuse de ONG-uri si care vizeaza 
infrastructura educationala 

Beneficiari eligibili pentru Măsura 3.3 : 
- componenta 3.3A: 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare pentru investiții în infrastructura educațională.  

- componenta 3.3B: 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Unități de cult conform legislației în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate 

publică, de clasă B pot depune doar pentru proiecte ce țin exclusiv de aceste obiective de patrimoniu. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.3 „Dezvoltare locală în mediul rural” sunt de 66.651,74 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 66.651,74 euro. 
 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru: Masura 3.3 este  29.06.2020 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 29 MAI- 29 IUNIE 2020 , de luni 
pana vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00. 
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 0786.607.175/ 0724.261.533, e-mail: 
tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Bacani, comuna Bacani, județul Vaslui. 
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