
COMUNICAT DESCHIDERE SESIUNE 1 PROIECTE 2014  
Anunț deschidere sesiune proiecte 

 
Data publicării și lansării competiției de proiecte:14.02.2014 
 Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului lansează următoarele măsuri de 
finanțare: 
 
1.Măsura 3.2. Sprijinirea acţiunilor de recreere şi cu caracter sportiv pentru beneficiari 
publici: comune, ADI-uri; 
- Fondurile disponibile pentru măsura 3.2.: 84.000 euro 
- Suma maximă nerambursabilă care poate acordată pentru 1 proiect: 84.000 euro 
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor: 17.03.2014 orele 16.00/sediul 
GAL Țara Năsăudului nr.186 Feldru(etaj primărie) 
- Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 3.2. - 322 sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii 322 din PNDR postat pe www.apdrp.ro și pe pagina de internet 
www.taranasaudului.ro precum și la sediul beneficiarului pe suport CD/DVD. 
 
2.Măsura 3.3. Sprijinirea acţiunilor sociale pentru beneficiari publici: comune, ADI-uri; 
- Fondurile disponibile pentru măsura 3.3.: 200.000 euro 
- Suma maximă nerambursabilă care poate acordată pentru 1 proiect: 200.000 euro 
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor: 17.03.2014 orele 16.00/sediul 
GAL Țara Năsăudului nr.186 Feldru(etaj primărie) 
- Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 3.3. - 322 sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii 322 din PNDR postat pe www.apdrp.ro și pe pagina de internet 
www.taranasaudului.ro precum și la sediul beneficiarului pe suport CD/DVD. 
 
3. Măsura 2.2. Construirea dezvoltarea și modernizarea facilităților de cazare - 
agropensiuni pentru beneficiari privați: orice persoane interesate care doresc construcția unei 
agropensiuni și includerea ei în circuitul agroturistic; 
- Fondurile disponibile pentru măsura 2.2.: 73.928 euro 
- Suma maximă nerambursabilă care poate acordată pentru 1 proiect: 73.928 euro 
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor: 17.03.2014 orele 16.00/sediul 
GAL Țara Năsăudului nr.186 Feldru(etaj primărie) 
- Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 2.2. - 313 sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii 313 din PNDR postat pe www.apdrp.ro și pe pagina de internet 
www.taranasaudului.ro precum și la sediul beneficiarului pe suport CD/DVD. 
 
4. Măsura 4.1.Promovarea și sprijinirea întreprinzătorilor pentru beneficiari privați: orice 
persoane interesate care doresc să dezvolte activități non-agricole 
- Fondurile disponibile pentru măsura 4.1 : 285.400 euro 
- Suma maximă nerambursabilă care poate acordată pentru un proiect: 200.000 euro 
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor: 17.03.2014 orele 16.00/sediul 
GAL Țara Năsăudului nr.186 Feldru(etaj primărie) 
- Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 4.1. - 312 sunt cuprinse în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii 312 din PNDR postat pe www.apdrp.ro și pe pagina de internet 
www.taranasaudului.ro precum și la sediul beneficiarului pe suport CD/DVD. 
 
Date de contact pentru informații suplimentare: telefonul/fax 0263374901, la adresa de mail 
taranasaudului@yahoo.com 
 

Echipa GAL Ţara Năsăudului 
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