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Data publicării: 22 ianuarie 2014 
 
 
Data lansării apelului de selecție:  22 ianuarie 2014 
 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 22 
ianuarie 2014 – 24 februarie 2014, ultimei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 322. Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale, finanțată prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală. 
 
Beneficiarii eligibili sunt: 

 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 

 Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali 
pentru investițiile în infrastructura de apa/apă uzată; 

 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune înființate 
conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu 
modificarile și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare); 

 ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural 
sau natural de interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local și 
natural din spațiul rural. 

 
Fondurile disponibile pentru Măsura 322 sunt de 539.678,68 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate 
fi acordată unui proiect este de 130.000 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 24 februarie 2014, orele 14.00. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt cuprinse 
în ghidul solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe 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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