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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Planul European de 
Redresare Economică 
Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2  
Titlul proiectului ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” 
Contract: C431.2021260658155 
Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haiducilor”  

                                                                      Comunicat de presă 
Data publicării 04.11.2013 

ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță lansarea apelurilor de selecție pe măsurile din Planul de 

Dezvoltare Locală: 

 

 Măsura 41.1.1-.123-312-2 Sprijinirea industriilor care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale, în 

perioada 04.11-04.12.2013, cu o alocare financiară de: 

 130.000 Euro  pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 123 din PNDR – 

“Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere;  

 287.700  Euro pentru intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 312 din PNDR – 

“Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”: investiţii în activităţi non-agricole 

productive şi servicii pentru populaţia rurală. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 

pentru intervenţii tip A, 130.000 Euro 

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul 

Măsurii    pentru intervenţii tip B: 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) poate ajunge până la max. 70% din cheltuielile 

eligibile, fără a depăşi următoarele plafoane: 

 50.000 Euro / proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate şi pentru cabinet medical individual, cabinet 

medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială, precum şi persoanele fizice care 

declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; 

 100.000 Euro / proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 

 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi şi pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative 

mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, precum şi pentru persoanele fizice care 

declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 

 

 Măsura 41.1.2.-313-2 Sprijinirea turismului sustenabil în perioada 04.11-04.12.2013, aferentă Măsurii 

313 – „Încurajarea activităţilor turistice”din PNDR cu o alocare financiară de 299.300 Euro/măsură. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul 

Măsurii este de 100.000 Euro. 
 

  Măsura 41.1.3-112-121-142-2  Sprijinirea fermelor private în perioada 04.11-04.12.2013,  

AFERENTĂ pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea 

tinerilor fermieri”; 

                     AFERENTĂ pentru intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 121 din PNDR   –  

“Modernizarea exploataţiilor agricole”;  

                  AFERENTĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 

142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip A este 160.000 Euro 

 Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip B este 100.000 Euro 

 Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip D este 5.000 Euro 
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Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii este 

de: 

 40.000 Euro pentru intervenţii tip A  

 100.000 Euro pentru intervenţii tip B  

 5.000 Euro pentru intervenţii tip D 

 

 Măsura 41.1.4-322-2 Modernizare drumuri de acces către zone turistice şi lucrări conexe în perioada 

04.11-04.12.2013,  AFERENTĂ Măsurii 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor 

de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” din cadrul PNDR 

cu o alocare financiară de 200.000Euro/măsură. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii este de 200.000 Euro 

 

   Măsura 41.2.3-322-2 Amenajare de parcuri, spaţii verzi, locuri de joacă şi terenuri de sport  în perioada   

04.11-04.12.2013, AFERENTĂ Măsurii 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” din cadrul PNDR cu o 

alocare financiară de 473.001 Euro/măsură. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii este de 200.000 Euro. 

 

 Măsura 41.3.1-125c-2  Lucrări de amenajare, îndiguire şi decolmatare a cursurilor de apă în perioada 

04.11-04.12.2013, aferentă  Măsurii 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

şi adaptarea agriculturii şi silviculturii" – submăsura 125 c  din cadrul PNDR cu o alocare financiară de 

600.000Euro/măsură.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 

proiect din cadrul Măsurii este de 200.000 Euro.  

 

 Măsura 41.4.1-421-2  Acţiuni de cooperare în perioada 04.11-04.12.2013, AFERENTĂ Măsurii 421 – 

„Implementarea proiectelor de cooperare”  din cadrul PNDR cu o alocare financiară de 

62.500Euro/măsură.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect 

din cadrul Măsurii este de 62.500 Euro. 

 

 

Proiectele se depun la sediul ASOCIAȚIEI GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:  

ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 
Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN, județul Bistrița-Năsăud 

Tel: 037-1408616  

Fax: 037-1377056 

E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

Pentru accesarea măsurilor din cadrul apelului de selecție lansat de ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL 

HAIDUCILOR–vă rugăm să vizitați site-ul nostru : www.galtinutulhaiducilor.ro și www.apdrp.ro . 

Pentru varianta electronică sau suport tipărit a informațiilor necesare vă rugăm să vă adresați Biroului 

administrativ  la sediul Asociației menționat mai sus. 
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