Asociația ”Valea Racovei”
Asociația ”Valea Racovei” anunță lansarea, în perioada 1 aprilie - 15 mai a primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte
pentru Măsurile:
M 411.12 - 1/13 - "Instalarea tinerilor fermieri"
M 411.41 - 1/13 - ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă”

Data publicării: 01/04/2013 Data limită de depunere a proiectelor: 15/05/2013
M 411.12 - 1/13 - "Instalarea tinerilor fermieri", fondul disponibil pentru M 411.12 este de 300.000 euro. Suma maximă
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 411.12 este de 40.000 Euro iar suma minimă
este de 12.000 Euro .
M 411.41 - 1/13 - ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă”, fondul disponibil pentru M 11.14 este de 75.000 euro. Suma
care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 411.41 este de 7.500 Euro .
Depunerea proiectelor pentru măsurile enunțate mai sus se va face la sediul Asociației ”Valea Racovei” din sat Ivănești,
comuna Ivănești (primărie), în intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și
eligibilitate menționate în cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent măsurii de finanțare în care se încadrează proiectul.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor enunțate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locală al
teritoriului Valea Racovei (Băcești, Delești, Dragomirești, Dumești, Gîrceni, Ivănești, Laza, Poienești, Pungești, Pușcași) sunt
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport
CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociației
”Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești (primărie), telefon 0235 340 506, fax 0235 340 506.
Informații suplimentare pot fi furnizate la 0740 567 313 în intervalul orar 9 - 16, de luni până vineri .
Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor - 5 membri in comitetul de selecție, din care 3 membri fac parte din domeniul
privat și 2 din domeniul public.

