
 
 

PRECIZARE 

privind cererea de proiecte M313 – 1/13 – 15.04.2013 

GAL Asoiația Transilvană Brașov Nord aduce la cuoștința potențialilor beneficiari ai acestei 

măsuri următoarele aspecte cu privire la sesiunea de cereri de proiecte M313 – 1/13 – 

15.04.2013: 

1. Selecția proiectelor se va face în funcție de alocarea financiară aferentă fiecărei 

componente, astfel: 

- Componenta a) investiții în infrastructura turistică și b) investiții în activități 

recreaționale vor avea o alocare financiară comună de 330.250,00 de euro; 

- Componenta c) investiții la scară mică precum centrele de infomare, amenajarea 

de marcaje turistice etc. va avea o alocare financiară de 300.000 de euro; 

- Componenta d) dezvoltarea și/sau marketingul serviciilor turistice legate de 

turismul rural va avea o alocare financiară de 20.000 de euro. 
 

2. Numărul estimat de proiecte pe fiecare componentă se regăsește în tabelul de mai jos:  

Componenta 
Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu/proiect 
(inclusiv cofinanțarea 

privată) - euro- 

Contribuţia publică 
nerambursabilă 

- euro - 

a) și b) 3 124.706,00 330.250,00 

c) 3 100.000,00 300.000,00 

d) 2 10.000,00 20.000,00 

 
3. În situația în care numărul de proiecte depuse pe fiecare componentă depășește 

alocarea financiară, selecția se va face conform precizărilor de mai jos: 
 

- concurența va fi între proiectele aferente aceleiași alocări financiare. Astfel, dacă vor 

exista 4 proiecte (conforme, eligibile și care au îndeplinit punctajul minim) care vizează 

investiții în agroturism, a cărora valoare totală depășește alocarea financiară, proiectul 

cu punctajul cel mai mic nu va fi selectat. Pe de altă parte, dacă în cadrul componentei c) 

vor fi depuse 3 proiecte, care nu depășesc alocarea financiară, toate cele 3 proiecte 

(conforme, eligibile și care au îndeplinit punctajul minim) vor fi selectate, chiar dacă 

punctajul acestora va fi mai mic decât punctajul obținut de proiectul depus în cadrul 

componentei a) și care nu s-a încadrat în alocarea financiară. 


