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ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE nr. 14
Grupul de Acțiune Locală „Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț
anunță astăzi 29.08.2014, prelungirea apelului de selecție nr. 14 (sesiunea
nr.3/2014) , lansat la data de 30 iulie 2014, în conformitate cu strategia
modificată, aprobată prin adresa MADR-DGDR nr. 92.609 din 09.07.2014,pentru
Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău

3.3 g) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de
deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială
pentru înfiinţarea serviciului, careia i se aloca suma de 301.350 euro.
Fonduri disponibilie alocate: 301.350 euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
200.000 euro;
Suma maximă totală eligibila a unui proiect: 400.000 euro;
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 protejara patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul
rural;Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor ,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii rurale.
Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău.
Data lansării apelului de selecție: 30 iulie 2014;
Data prelungirii apelului de selecție: 29 august 2014;
Data limită de depunere a proiectelor: 15 septembrie 2014, ora12.00;
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 vers.05/2013 aferent măsuri 322 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
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