
                                                                                                                                                     

              

APEL DE SELECTIE 

 

 
Grupul de Actiune Locala – ASOCIATIA MICROREGIONALA TARA FAGETULUI - TIMIS 

Data publicarii: 06.09.2013  
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 411.22 - 3/13 
 
Grupul de Actiune Locala – Asociatia Microregionala Tara Fagetului anunta, deschiderea sesiunii de primire a cererilor de proiecte 
pentru Masura 411.22 -”ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII” in perioada : 06.09.2013 – 07.10.2013 
 

Fondurile disponibile pentru Masura 411.22 - -”ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII” sunt de 75.000 euro 
(309.892,5– curs euro/leu a Băncii Central Europene din 03.06.2011, respective 4,1319 lei/euro).  
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.22 este de 75.000  
Euro (309.892,5  Lei– curs euro/leu a Băncii Central Europene din 03.06.2011, respective 4,1319 lei/euro),cofinantarea fiind de 50 %. 
Valoarea maxima eligibila(inclusiv cofinantarea beneficiarului) a unui proiect nu poate depasi 150.000 euro. 
  
 
Depunerea proiectelor pentru Masura 411.22 se va face la sediul GAL Asociatia Microregionala Tara Fagetului din comuna 
Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr.157, in intervalul orar 09:00 - 14:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele 
de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza 
proiectul. 
 
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 411.22 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului 
Microregiunii Tara Fagetului (Balint, Bethausen, Birna, Curtea, Dumbrava, Fardea, Oras Faget, Manastiur, Margina, Nadrag, 
Pietroasa, Savarsin, Tomesti si Traian Vuia) sunt cuprinse în „PREZENTAREA MĂSURII” – publicate pe site-ul: 
www.tarafagetului.ro . Vă aşteptăm la sediul GAL din comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr.157. 
 
Scrieţi-ne pe adresa comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr.157, www.tarafagetului.ro , e-mail: 
galtarafagetului@tarafagetului.ro pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe 
teritoriul GAL-ului. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 15 membrii in comitetul de selectie, din care 9 membrii fac 
parte din domeniul privat si 6 din domeniul public.  
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