
    

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER

Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012

Data publicării: 20.01.2014

Varianta simplificată a Apelului de selec ie pentruț

Măsura 41-312L - SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE 
MICRO-INTREPRINDERI

Data lansării apelului de selecţie: 20.01.2014
Data limită de depunere a proiectelor: 20.02.2014

Beneficiarii eligibili: micro-întreprinderi, persoane fizice 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru Măsura
41-312 L se va face la biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Baraolt, str. Minerilor,
nr. 11/A, E1-04 (Centrul de Afaceri) , jud. Covasna, 525100,  în zilele lucrătoare în intervalul orar 9–12.

Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui
proiect: 

- Fondul disponibil pentru Măsura 41-312L este de 64.160 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de: 
- 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate
- 64.160  Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul

transportului rutier
- 64.160  Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi 
- Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

Conform Versiunii  a XI-a a  PNDR 2007-2013,  în cazul  în care un proiect  prevede
achiziţia  de  utilaje  agricole,  intensitatea  ajutorului  public  va  fi  cea  aplicabilă  pentru
investiţiile  realizate  prin  Măsura  121,  intensitatea  aplicabilă  fiind  majorată  conform
prevederilor fişei tehnice a Măsurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar.

Informa ii detaliate privind accesarea i derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitatantului,ț ș
care  poate  fi  accesat  pe  pagina  de  web  a  Agen iei  de  Plă i  pentru  Dezvoltare  Rurală  i  Pescuit:ț ț ș
www.apdrp.ro,  respectiv site-ul GAL www.alutusregio.ro. De asemenea la sediul GAL este disponibil
varianta electronică (pe suport CD/DVD) i varianta tipărită a Ghidului Solicitantului. ș

DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UNDE SOLICITANŢII

POT OBŢINE INFORMAŢII  DETALIATE: în  biroul  Asociaţiei  Alutus  Regio Egyesület  din
localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, la nr. de telefon 0267 378 988 şi la
pagina web: www.alutusregio.ro. Programul de lucru cu clien ii: luni-vineri, între orele 9 – 15.ț

http://www.alutusregio.ro/
http://www.alutusregio.ro/
http://www.apdrp.ro/

