
                                                        
 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 Prin prezenta, Asociatia GAL Valea Baseului de Sus informeaza potentialii beneficiari, 

ca in data de 19 Ianuarie 2015 se va lansa sesiunea nr. 6 de depunere proiecte pentru 

Masura 411.21 – Modernizarea exploatatiilor agricole. Fondul disponibil pentru sesiune va 

fi cel rezultat din economiile realizate in urma finalizarii proiectului selectat in cadrul sesiunii 

nr. 1 pentru aceeasi masura, precum si din diferenta rezultata din suma selectata pentru 

proiectul depus in cadrul sesiunii nr. 5, si suma declarata eligibila de catre AFIR in urma 

evaluarii cererii de finantare.  

Astfel in urma sesiunii nr. 1 pentru Masura 411.21, a fost semnat un contract de finantare 

pentru proiectul “Achizitie utilaje agricole pentru SC PALOMA SRL” prin care se acorda un 

sprijin public nerambursabil in valoare de 55.208 Euro. In urma finalizarii acestui proiect, 

conform adresei AFIR nr. 1686/11.08.2014, suma totala decontata in cadrul acestui proiect 

este de 53.640,74 Euro. DIferenta rezultata dintre suma contractata si suma totala platita 

pentru acest proiect, respectiv 1.567 Euro, va fi utilizata in cadrul sesiunii nr. 6, estimata a fi 

lansata incepand cu data de 19 Ianuarie 2015.  

Totodata, in cadrul sesiunii nr. 5 de depunere proiecte, care a fost lansata cu un fond 

disponibil de 96.155 Euro a fost selectat in cadrul GAL un proiect prin care se solicita un 

ajutor public nerambursabil in valoare de 94.348 Euro. In urma verificarilor realizate de AFIR, 

acest proiect a fost declarant eligibil doar pentru suma de 63.900 Euro. Atfel, diferenta de 

32.255 Euro rezultata din suma alocata pe sesiune si valoarea publica a proiectelor declarata 

eligibila, va fi utilizata in cadrul sesiunii nr. 6 de depunere proiecte. 

Astfel, alocarea financiara disponibila in cadrul sesiunii nr. 6 de depunere proiecte pentru 

Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, va fi de 33.822 Euro. Cerintele de 

conformitate, eligibilitate si selectie pe care trebuie sa le indeplineasca potentialii beneficiari 

vor fi anuntate si publicate pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro.  
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