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ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE nr. 11 

Grupul de Acțiune Locală  „Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț,           

anunță prelungirea apelului de selecție nr.11 astăzi, 17.01.2014, pentru 

următoarele măsuri din Planul de Dezvoltare Locală: 

 

Măsura 1 din Planul de Dezvoltare Locală 

Dezvoltarea sectorului turistic din Microregiunea Ceahlău 

1.1 Investiții în infrastructura de primire turistică 

Fonduri disponibilie alocate: 326.658 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

200.000 euro 

Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro 
Număr estimativ de proiecte: 3 

Beneficiari eligibli: micro-întreprinderi, persoane fizice, comune, ONG-uri. 
Coerența cu PNDR: măsura 313 Încurajarea activităților turistice, componenta a. 

Măsura 2 din Planul de Dezvoltare Locală 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu din Microegiunea Ceahlău 

2.3 Imbunătățirea și dezvoltarea infrastructuriilegate de dezvoltarea și 

adaptarea agriculturii și silviculturii 

Fonduri disponibilie alocate: 128.350 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

128.350 euro 

Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro 
Număr estimativ de proiecte 2 

Beneficiari eligibili: comune , administratorul fondului forestier de stat. 

Coerența cu PNDR: măsura 125 c Imbunătătirea și dezvoltarea infrastructurii legate 

de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii. 

Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală 

Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău 

3.1a) Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația 

rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, inclusiv săli e 

sport, piste de biciclete) 

Fonduri disponibilie alocate:  275.136 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

200.000 euro 

Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro 
Număr estimativ de proiecte 5 
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Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 

moștenirii rurale componenta a 

3.2b) renovarea clădirilor publice (ex.primării) și amenajare de parcări, piețe, 

spații pentru organizarea de târguri 

Fonduri disponibilie alocate:  95.690 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

95.690 euro 

Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro 
Număr estimativ de proiecte 2 

Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 

moștenirii rurale componenta b  

Beneficiari eligibli: Comunele; Autoritățile locale sau Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitare; ONG-uri; Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform 

legislației in vigoare; Persoane fizice și juridice care dețin în proprietatea sau 

administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local și care 

aplică penrtu protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul 

rural. 

Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău. 

Data lansării apelului de selecție: 20 noiembrie 2013. 

Data prelungirii apelului de selectie:17 ianuarie 2014 

Data limită de depunere a proiectelor: 14 februarie  2014, orele 14.00. 

Locul depunerii proiectelor: sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul 

Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, în intervalul 

orar  9.00-14.00. 

Informații suplimentare  privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse  

în Ghidul Solicitantului aferent măsurilor din cadrul PNDR, disponibil în format 

electronic pe site-ul www.apdrp.ro și www.gal-ceahlau.ro, respectiv pe suport 

electronic (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Ceahlău. 

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL Ceahlău din 
comuna Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni 
până vineri, între orele  8.00-16.00. 
Telefon/fax: 0754 643 936 / 0333 819 473 
E-mail: galceahlau@gal-ceahlau.ro; galceahlau@gmail.com 
 

G.A.L. CEAHLĂU NU IȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU 
SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE DE CĂTRE BENEFICIAR CU 
A.P.D.R.P. ÎNAINTE DE 30.06.2014. 
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