
                                                                                                                                
 

Data publicarii: 13/03/2013 
 
Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului  anunta lansarea in data de 15.03.2013  a primei sesiuni de proiecte 
pentru    Masurile   413.12  si 413.22 
Numarul de referinta al sesiunii cererilor de proiecte:   
M 413.12- 1/13 – 15.04.2013 
M 413.22 – 1/13 – 17.04.2013 
 
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect  in cadrul axei 4LEADER este de 
maximum 200.000 euro, iar  Suma maxima a unui proiect 400.000 Euro. 
 
Fondurile disponibile pe masuri : 
- Masura 413.12 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor”               280.500 Euro 
- Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”                                            1.193.516 Euro 
 
 Sumele maxime nerambursabile ce pot fi acordate pentru finantarea  unui proiect  in cadrul masurilor sunt 
urmatoarele:  
Masura  413.12 - 46.750 euro, 
Masura  413.22 : 

- 5500 Euro pentru beneficiari ONG-uri , asezaminte culturale , institutii de cult, persoane fizice 
sau juridice  care administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local; 

- 76.424 Euro pentru beneficiari comune ( Autoritati locale);  
- 152.848 Euro pentru beneficiari ADI-uri constituite din  2 UTA-uri din teritoriul Valea Tutovei 
si Zeletinului ;  
- 200.000 Euro pentru ADI-uri constituite din 3 UAT-uri din teritoriul Valea Tutovei si 

Zeletinului; 
Suma minima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul masurilor  413.22 si  
413.12  este de  5.000 Euro. 
 
Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului , din sat Bacani, Comuna Bacani , 
judetul Vaslui  în intervalul orar 09:00 – 12:00.  
Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent fiecare masuri, disponibile pe site-ul www.vtz.ro  si www.apdrp.ro. 
Solicitantul va anexa cererii de finantare Declaratia pe propria raspundere prin care se angajeaza sa raporteze catre 
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, 
dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare 
de la data efectuarii platii, modelul declaratiei fiind postat pe pagina web www.vtz.ro 
Termenul limita de depunere a proiectelor  : 
- Pentru Masura 413.12 este 15 APRILIE  2013, ora 12,00.  
- Pentru Masura 413.22 este 17 APRILIE 2013, ora 12,00. 
Procedura de selectie va fi afisata pe sit-ul www.vtz.ro. 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea 
Raportului de Selectie de catre Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului si  APDRP . 
Solicitantii  vor fi  notificati  în scris si prin intermediul paginii de internet   www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor 
cererilor de finantare depuse . 
Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri din mediul rural, din care: 
- 4 membri reprezentanti ai  sectorului privat si ai societatii civile.  
- 3 membri reprezentanti ai  sectorului public. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurilor  413.12 si   413.22 din cadrul Planului de Dezvoltare 
Locala al teritoriului  Valea Tutovei si Zeletinului  ( Băcani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti , Iana, Ibănesti, Ivesti, 
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Perieni, Podu Turcului, Pogana, Pogonesti, Puiesti, Voinesti) sunt cuprinse în GHIDURILE SOLICITANTULUI – 

disponibile GRATUIT pe site-ul www.vtz.ro, www.madr.ro si www.apdrp.ro 
Date de contact pentru informații suplimentare: 
- la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului,  Sat Bacani, comuna Bacani , judetul Vaslui  
- la tel: 0730652397; 
- adresa de email: galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro 
- pagina de web a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului www.vtz.ro 
- site –ul APDRP : www.apdrp.ro 
Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt 
disponibile la sediul  GAL si la sucursala din Localitate Barlad, Str Epureanu, Nr 34, Bl D3, Sc A, Ap 1, parter, judetul 
Vaslui. 
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