
 
Apel de selecţie a proiectelor  
 Masura 41 submasura 41.313 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea sesiunii de primire a cererilor de proiecte 

aferente măsurii 41.313, până la data de 20.09.2013 

 

 Data publicarii: 05.08.2013  

 Măsura lansată prin apelul de selecţie :  41 submasura 41.313”Incurajarea activităţilor turistice” 

 Tipuri de beneficiari eligibili:  

Beneficiari pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi  b)Investiţii în activităţi recreaţionale: 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de 
consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei 
naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un 
statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.  

Beneficiari pentru componentele  c) Investiţii în infrastructura la scară mică şi d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de 
consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei 
naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un 
statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. Prin citeriile de selectie vor fi incurajate investitiile facute de tineri 
si femei (minim 50% din actiuni). 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar 
între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare); 



 
 ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

 Fonduri disponibile pentru masura:  600 000 euro 

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru proiecte este de 200.000 

 Data limită de primire a proiectelor : 20.09.2013, ora 14.00 

 Depunerea proiectelor aferente masurii se va face la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea 

Sâmbetei,  în localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural),  jud. Braşov, în intervalul orar  9:00 – 14:00.  

 
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii pot fi găsite în Ghidul Solicitantului, pe site-urile www.apdrp.ro şi  

www.galmvs.ro . 

Pentru informaţii suplimentare, contactati  Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului 

cultural), jud. Braşov, tel/fax: 0268/286 701 sau email: galmvs@galmvs.ro. 

 

    La sediul GAL- Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică (CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor 

detaliate aferente măsurilor. 
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