
                                                                                                           

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus”                      
Sediul: str. 1 Decembrie, nr. 1, orașul Săveni, județul Botoșani                                                                                                Cod fiscal: 31088461  
Site:     www.valeabaseuluidesus.ro                                                                                                                                                                                     Tel/Fax.:0231/540.800                             
E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com  

 
 

                
Data publicării: 19/03/2018                                                                                                                                  Nr. 94 /19.03.2018 
Data lansarii sesiunii: 26/03/2018 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2 
                                                                             

ANUNȚ LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 
 

MĂSURA 01/6B „INVESTIŢII PENTRU VALORIFICAREA, PROTEJAREA ȘI MODERNIZAREA TERITORIULUI” 
 
Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 01/6B 
„Investiții pentru valorificarea, protejarea și modernizarea teritoriului”  
 

1. Data lansării apelului de selecție 
 
Proiectele, un dosar original şi un dosar în copie, se vor depune începând cu data de 26.03.2018. 
 

2. Data limita de depunere a proiectelor 
 Data limită de depunere - 24.04.2018, orele 14.00.  
 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte 
Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „Valea Bașeului de Sus”, str. 1 Decembrie, nr. 1, Orașul Săveni, Judeţul Botoșani, zilnic, 
de luni până vineri, în intervalul orar  08.30-16.30. 
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „Valea Bașeului de Sus”. Aria 
geografică a teritoriului cuprinde orașul Săveni și comunele:  Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, 
Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești, din județul Botoșani.  
 

4. Tipuri de beneficiari eligibili:  
o Publici: Orice entitate publică legal constituită sau parteneriate public – private; 
o Privați: Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, entitate juridică privată, 

proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu etc.). 
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5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 
o Suma disponibilă pe măsură – 164.487,00 euro; 
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 164.487 euro/proiect; 
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 164.487 euro/proiect; 
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel: 

o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
negeneratoare de venit. 

o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
generatoare de venit cu utilitate publică. 

o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
generatoare de venit. 

 
6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii 

disponibile pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro. 
 
7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare: 

 
Biroul de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-16.30, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) 
„Valea Bașeului de Sus”, din strada 1 Decembrie, nr. 1, oraș Săveni, judeţul Botoșani (în incinta Primăriei Orașului Săveni, etaj II). 
 
 Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/540.800 și la adresa de e-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com.   
 

8. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 
Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  
GAL. 
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