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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

GAL “Valea Bașeului de Sus” a lansat sesiunea nr. 5 de depunere proiecte pentru  

Măsura: 411.23 

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală “Valea Bașeului de Sus” anunţă desfășurarea celei de-

a cincea sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura 411.23 – “Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole și forestiere”, având un fond disponibil de 58.668 Euro. Suma maximă 

nerambursabilă alocată pentru finanțarea unui proiect este de 58.668 Euro. Valoarea maximă eligibilă 

a unui proiect este de 400.000 Euro. 

Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 411.23 sunt: micro-

întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, 

cooperative agricole de procesare a produselor agricole, societăți cooperative de valorificare, 

întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, grupuri de producători. . 

Proiectele se pot depune în perioada 05 august – 22 august 2014, la sediul GAL “Valea 

Bașeului de Sus” din cadrul Primăriei Orașului Săveni, etaj II, str. 1 Decembrie, nr. 1, Oraș Săveni, 

Judeţul Botoșani, zilnic în intervalul orar 08.30 - 15.00. Data limită de depunere a proiectelor: 

22.08.2014, orele 15.00. În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie 

implementat în teritoriul GAL “Valea Bașeului de Sus”. Aria geografică a teritoriului cuprinde comunele: 

Avrămeni, Dângeni, Drăgușeni, Hănești, Havârna, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești și 

orașul Săveni. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului si Fisele tehnice a masurilor, disponibile pe www.apdrp.ro și www.valeabaseuluidesus.ro.  

Cei interesati pot obține informații detaliate aferente măsurii (pe suport tiparit cât și în format 

electronic) direct la sediul GAL, sau folosind următoarele date de contact: 

Telefon/fax: 0231.540.800 

E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com sau office@valeabaseuluidesus.ro.  

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „VALEA BAȘEULUI DE SUS” 

STR. 1 DECEMBRIE, NR.1, ORAȘ SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

Telefon/Fax: 0231.540.800, E-mail: office@valeabaseuluidesus.ro; www.valeabaseuluidesus.ro 


