
 

Măsura 1/3A - Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale 

 

Anunț lansare apel de selecție M1/3A – „Proiecte de investiții pentru creșterea 
valorii adăugate a produselor locale” 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A-1/2017 – 11.09.2017 
Data publicării: 11.09.2017 
 
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunţă lansarea în perioada 
11 septembrie 2017 – 12 octombrie 2017 a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru 
Măsura 1/3A - „Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale”. 
Beneficiarii eligibili sunt: Exploataţii agricole din teritoriul GAL din categoria IMM-urilor, 
Unităţi de procesare din categoria IMM-urilor din teritoriul GAL, Asociaţii de crescători de 
animale din teritoriul GAL, Cooperative agricole din teritoriul GAL. 
 
2.Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri 
este: 12 octombrie 2017, ora 16:00. 
 
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 1/3A se va face la sediul GAL Bucovina de Munte 
din comuna Pojorîta, sat Pojorîta, str. Putna, nr.551, în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni 
până vineri. 
 
4. Fondurile nerambursabile disponibile pentru măsura Măsura 1/3A – „Proiecte de 
investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale” sunt de 128.248 Euro. 
 
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii Măsurii 1/3A este de 64.124  Euro. Sprijinul public (comunitar și național) 
acordat  pentru proiectele din cadrul Măsurii 1/3A va fi de: 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative agricole și 40% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi. 
 
6. Procedura de selecție este afișată pe site-ul: www.bucovinademunte.ro, precum și la 
sediul GAL. 
 
7. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie:  GAL îi va notifica în 
scris în ziua lucrătoare următoare pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de 
finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Bucovina de Munte şi prin publicarea 
Raportului de selecție prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro. 
 
8. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 1/3A din cadrul SDL sunt 
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de 
Munte” și este distribuit GRATUIT.  
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de 
Munte”. 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: 
Tel./Fax: 0230 236155 
E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro  
Adresa poştală:  Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551  
 
Vizitaţi www.bucovinademunte.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră 
fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală în microregiunea Bucovina de 
Munte prin PNDR -Axa LEADER. 
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