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Data publicării: 09.12.2013 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411.112 -2/13* 
Asociația intercomunitară ”Țara Zarandului” – LEADER GAL (numită în continuare GAL ”Țara Zarandului”) anunţă lansarea în perioada 21.10.2013-22.11.2013* a sesiunii de cereri de 
proiecte pentru MĂSURA 411.112. „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI” 

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.112, în această sesiune sunt de 80.000 €. 
Prin Măsura 411.112 intensitatea ajutorului public  nerambursabil va fi de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 40,000 €/ proiect. 
 
*Sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferente Măsurii 411.112 ” INSTALAREA TINERILOR FERMIERI ” se prelungește până la data de 20 decembrie 2013, ora 12:00. 
Astfel, perioada de depunere aferentă sesiunii de cereri de proiecte se desfășoară în perioada 21 octombrie 2013 – 20 decembrie 2013. 
 

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce urmează a fi depuse spre finanțare prin Măsura 411.112 la GAL, sunt obligați să atașeze la Cererea de 
Finanțare, Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. Cererea de Finanțare se depune în trei exemplare (un original și două copii) și în format electronic (2 CD). 

 
Lista documentelor pe care trebuie să le depună solicitantul, modele de declaraţii precum și cerinţele de conformitate şi eligibilitate sunt stabilite în Ghidul solicitantului disponibil pe pagina de 
internet www.apdrp.ro, la secțiunea ”Investiții prin PNDR / 112”. Acestea se vor completa cu lista documentelor specifice GAL disponibilă pe 
www.tara-zarandului.ro la secțiunea ,,Lansare apeluri de selecție”, subsecțiunea ”Lansare apeluri de selecție 2013”/Măsura 411.112. 
 
Depunerea proiectelor pentru Măsura 411.112  se va face la sediul GAL”Țara Zarandului” din Crișcior, Calea Zarandului nr.36, în intervalul orar 09:00 - 17:00.  
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Măsurii 411.112 este: 20 decembrie 2013, orele 12.00.  
 
Linia de finanțare este destinată proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul GAL, respectiv următoarele comune: Baia de Criş, Băiţa, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de Sus, Certeju de 
Sus, Crişcior, Luncoiu de Jos, Ribiţa, Tomeşti, Vaţa de Jos și Vălişoara.  

 
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Comitetul de selecție al GAL ”Țara Zarandului”. 
Asociația va notifica în scris toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul asociației.  
 
Informații suplimentare se pot obține la sediul asociației , telefon: 0254/616917, sau la pagina de web: www.tara-zarandului.ro , respectiv www.apdrp.ro. 
Vă aşteptăm la sediul asociației sau scrieți-ne la adresa de e-mail office@tara-zarandului.ro, pentru a afla toate informațiile privind acest apel de proiecte derulate prin Axa 4 LEADER din 
PNDR. 
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