
 

   

 
 

Data publicării: 14 octombrie 2013 
 
Data lansării apelului de selecție:  15 octombrie 2013 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 15 
octombrie – 16 decembrie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 313. Încurajarea activităților 
turistice, finanțate prin Axa IV LEADER, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei măsuri sunt: 
 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) (vezi definiţie 

dicţionar), 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, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul 
legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de 
reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea 
criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. 

 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). 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 313 sunt de 218.407,10 de euro, din care: 
 Pe componenta a + b – 99.632,00 euro 
 Pe componenta c – 108.775,10 euro 
 Pe componenta d – 10.000,00 euro 

 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși: 
 Pe componenta a + b – 99.632,00 euro 
 Pe componenta c –  100.000,00 euro 
 Pe componenta d – 10.000,00 euro 

Valoarea totală  a unui proiect nu poate depăși 400.000,00 de euro. 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până 
vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este  16 decembrie 2013, orele 14.00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice sunt 
cuprinse în ghidul solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe website-urile www.galatbn.ro și 
pe www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi obținute și de la sediul GAL ATBN, în variantă electronică și/sau 
tipărită. 
 

Informații suplimentare puteți afla la următoarele date de contact: magda.dinu@galatbn.ro     sau telefon – 
0784298863;  cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864;  cornel.negrea@galatbn.ro  sau telefon 
– 0784298865;  luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868.   
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