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Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță prelungirea primei sesiuni  de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3.2 -
,,Dezvoltarea de intreprinderi mici” 

Intensitatea sprijinului nerambursabil acordat în cadrul Măsuri 3.2 este de 70%. Intensitatea sprijinului nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri: - 
pentru  solicitanţii care desfăşoară  activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐ veterinare şi agro‐turism; 

- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole. 
Beneficiari eligibili pentru Masura 3.2: 

- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 
activităţi neagricole în zona rurală  în  cadrul  întreprinderii  deja  existente,  încadrabile  în  micro‐întreprinderi  şi întreprinderi mici, cu excepţia 
persoanelor fizice neautorizate. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2 „ Dezvoltarea de intreprinderi mici” sunt de 100.000 euro. 
Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 10.000 euro, iar suma maxima 50.000 euro. 
 
Termenul limită de primire a proiectelor pentru:  Masura 3.2 este  07.05.2018, 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 pana la data de 07.05.2018 , 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 0730.652.397/ 0724.261.533, e-mail: tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Bacani, 
comuna Bacani, județul Vaslui. 
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