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Anunţ privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru  

MĂSURA 3/1A, 1B - CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN 

MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

Sesiunea 1 / 2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 18.12.2017; 

 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție și tipurile de beneficiari eligibili; 

Măsura lansată: 

- MĂSURA 3/1A, 1B – CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE 

ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

Beneficiari eligibili: 

Liderii de proiect pentru sprijinul acordat prin măsura 3/1A, 1B sunt: 

  Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură conform Legii nr. 

36/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 

  Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii; 

  Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; 

  Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare;  

 

3. Fondurile disponibile pentru măsură: 64.528,92  euro; 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 
 

- Sprijinul nerambursabil pe proiect minim 10.000 de euro și maxim 40.000 euro;  

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

- Data limită de primire a proiectelor: 16.02.2018; 

- Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava în 

intervalul orar 08:00 – 16:00; 
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6. Informații detaliate privitoare la accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Ghidul Solicitantului elaborat de către GAL Codrii Bucovinei, ghid pe care îl puteți 

găsi la pagina de internet a GAL, www.galcodriibucovinei.ro;  

 

7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

Pentru informaţii suplimentare, G.A.L. Codrii Bucovinei vă pune la dispoziţie un birou 
de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din 
localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, 
județul Suceava. Ne puteţi contacta la numerele de telefon 0230.340.209/ 
0786.743.503/0753.036.012,fax.0230.340.209,email:galcodriibucovinei@gmail.com; 
 

8. La sediul GAL Codrii Bucovinei sunt disponibile versiunile pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurii 3 / 1A, 1B; 

 

 

Presedinte GAL - dl Vasile Haliuc: Tel. 0753.036.012 

Manager GAL- dl. Romeo Stefancu: Tel. 0786.743.503 

Expert Tehnic – dl. Florin Eremiciuc: Tel. 0744.790.488 

 

mailto:galcodriibucovinei@gmail.com

