
 
 

 

                                                                                                                          
 

ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 
G.A.L. CODRII HERTEI 

e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro 
Tel. 0744624885, 0745350815 

C.U.I. 29001462    
cont RO65BRDE070SV29744830700  

deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Agenția Dorohoi 
Județul Botoșani, Comuna Cristinești 

 

Titlu proiect: Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare; Numărul Acordului-cadru de finanțare/Contractului de finanțare subsecvent nr. 
1: C19401120011610711113/05.12.2016        

 

Data publicării: 14/09/2017 

Data lansării: 15/09/2017 

Numărul de referință al apelului de selecție: M1 – 1/2017 

                                                                          

Anunț lansare apel de selecție nr. 1 pentru  

Măsura 1 „Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de 

cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” 

 

 

Apelul de selecție va fi deschis în data de 15.09.2017, perioada de depunere a proiectelor va fi 

15.09.2017 - 27.10.2017. 

 

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 1 „Îmbunătățirea 

performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în 

teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt: 

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 

 

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 1 “ Sprijin pentru înființarea de activități 

neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de 

mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 

37.929,00 Euro.  

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 

37.929,00 Euro. 

 

Data limită de depunere este 27.10.2017, orele 16.00. Proiectele se vor depune la sediul G.A.L. 

Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, 

în intervalul orar 9.00-16.00. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului în 

vigoare, disponibil pe site-ul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei, 

www.codriihertei.ro. 

 

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va 

pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul 

din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon 

– 0752109965, e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro.  

 

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

măsurii lansate sunt disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței. 
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