Asociaţia LEADER Valea Nirajului
Strada Bocskai István (Teilor), Nr.48,
Localitatea Miercurea Nirajului, Judeţul Mureş,
Cod poştal 547410,Telefon:0265 571352, Fax: 0265 571334
www.valeanirajului.ro office@valeanirajului.ro
Data publicării: 26.06.2013

APEL DE SELECŢIE
MĂSURA 121L, 312L, 313L.
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 121L/2-13, 312L/2-13 313L/2-13 – 26.06.2013
Asociaţia LEADER Valea Nirajului (ALVN) anunţă lansarea, în perioada 26.06.2013 – 29.07.2013,
sesiunii cererii de proiecte pentru Măsurile 121L, 312L, 313L.
Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de:
121L
312L
313L
Măsuri
128.000 € 165.102 € 259.000 €
Fond disponibil
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este:
Nr
Măsura
crt.
121 L
Suma maximă
Intensitate ajutor public
nerambursabilă
 40% - care se majoreză în următorul fel:
- 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la
data depunerii cererii de finanţare;
1.
- 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu
handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate
32.000 €
în reţeaua Natura 2000;
- 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari:
„imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”,
„instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul
proceselor de prelucrare si comercializare”.
312 L
Suma maximă
Intensitate ajutor public
Beneficiar
nerambursabilă
5.000 €
2. - 85% pentru investiții în sectorul Persoane fizice autorizate.
producției non-agricol;
Micro-întreprinderi din sectorul transportului
10.000 €
- 70% pentru celelalte tipuri de
rutier.
investiții
Alte tipuri de micro-întreprinderi.
20.000 €
313 L
Intensitate ajutor
Suma maximă
Tipul proiectului
Beneficiar
public
nerambursabilă
Comunele prin reprezentanții lor
Negenerator de
legali precum și structurile
100%
30.000 €
3.
profit
asociative ale comunelor, ONG-uri,
GAL LEADER.
85%
Micro-întreprinderi, persoane fizice
15.000 €
Generator de profit
85%
Micro-întreprinderi, persoane fizice
30.000 €
50%
Micro-întreprinderi, persoane fizice
30.000 €
Data limită de depunere a proiectelor: 29.07.2013
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la biroul
Asociaţiei LEADER Valea Nirajului, din Localitatea Miercurea Nirajului, Str. Trandafirilor, nr. 79, Judeţul
Mureş, Cod poştal 547410 în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Informațiile detaliate și modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor sunt
cuprinse în Ghidul Solicitantului, care se găsește la biroul și pagina de internet a asociației

www.valeanirajului.ro, precum și pe pagina de internet www.apdrp.ro, pe suport tipărit sau suport electronic
(CD/DVD), în mod GRATUIT.
Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia LEADER Valea Nirajului, Localitatea Miercurea Nirajului, Str. Trandafirilor, Nr. 79, Cod
poştal 547410, Tel.: 0040 265571-352, Fax:0040 265571334, www.valeanirajului.ro ,
office@valeanirajului.ro.

