
    
 

COMUNICAT DE PRESA 

 

Asociaţia GAL-Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea sesiunii de cereri 

de proiecte pentru Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor 

de bază pentru economia şi populţia rurală şi punearea în valoarea a moştenirii rurale” 

componenta ” B/h ” Revitalizarea traditiilor culturale” pana in data de 28.01.2015 

 

Numarul de referinta al sesiunii  M 322 B/h – 1/2015 – 25.01.2015 

Fonduri disponibile pentru masura in aceasta sesiune sunt de 59.984 euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata/proiect este 59.984 Euro  

Pentru proiecte de utilitate publică, negeneratoare de profit intensitatea ajutorului public 

este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile . 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

-  Primăriile celor 9 comune care sunt parteneri în GAL-MVS 

-  ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale 

învigoare                  

 - Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu 

cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejare a patrimoniului cultural de 

interes local si natural din spatiul rural. 

Apelul de Selecție conține toate prevederile și informațiile care au facut obiectul 

ultimului Apel de Selecție pe măsura 322 B/h, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, , 

fiind astfel respectat principiul transparenței. 

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 

Data limită de primire a proiectelor : 28.01.2015, ora 14.00 

 

Datele de contact unde se depun proiectele și de unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei                                                                    

Adresă Punct de lucru: Str. Principală, nr.477, localitatea Drăgus, jud. Braşov. 

Tel: 0268 286 701 

E-mail: 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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