
                                                                                               

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

“Lansare sesiune cereri de proiecte” 

 

        Asociatia Grupul de Acţiune Locala “Valea Baseului de Sus” anunţă 

lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsurile:  

• 112 - Instalarea tinerilor fermieri,  

• 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole,  

• 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere,  

• 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență,  

• 142 - Inființarea grupurilor de producători,  

• 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole,  

• 312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro întreprinderi,  

• 313 - Încurajarea activităților turistice,  

• 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. 

Proiectele se vor depune în perioada 13.05.2013 - 13.06.2013, la sediul GAL 

“Valea Bașeului de Sus” din Orașul Săveni, Judeţul Botoșani, la sediul Primăriei 

Săveni, et. 2  zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.30-15.00. Data limita de 

depunere - 13.06.2013, 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, Dîngeni, Drăgușeni, Hănești, 

Havîrna, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești și orașul Săveni. 

Fonduri disponibile 2.490.000 euro (112 - Instalarea tinerilor fermieri 250.000 

de euro, 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole 300.000 de euro, 123 - Creșterea 

valorii adăugate a produselor agricole și forestiere 400.000 de euro, 141 - Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistență 300.000 de euro, 142 - Înființarea grupurilor de 

producători 200.000 de euro, 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole 70.000 de 

euro, 312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro întreprinderi 600.000 de 

euro, 313 - Încurajarea activităților turistice 170.000 de euro, 322 - Renovarea, 



                                                                                               

 

 

 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 200.000 de euro). 

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. Pentru informaţii suplimentare, Grupul de Acţiune 

Locală “Valea Bașeului de Sus” va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul 

deschis de luni până vineri, in intervalul orar 08.30 - 16.30, la sediul Asociatiei GAL 

“Valea Bașeului de Sus” din orașul Săveni, Judeţul Botoșani, la sediul Primăriei 

Săveni, et. 2. 

 Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231.540.800, e-mail: 

galvaleabaseuluidesus@yahoo.com sau office@valeabaseuluidesus.ro. Variantele 

electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL. 

 

Pentru mai multe informatii vizitati 

 www.valeabaseuluidesus.ro.  


