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ASOCIATIA GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA “DEALURILE BOHOTINULUI” 
LANSEAZA APELUL DE SELECTIE AL PROIECTELOR 

pentru
Masura 3.3 - „Dezvoltare locala in mediul rural”

Numarul de referinta al sesiunii/cererii de proiecte:
Sml9.2, Masura M 3.3 / 6B/ Sesiunea 1/2021- 22.11.2021

Asocia|ia Grupul de Acpune Locala ’’Dealurile Bohotinului” anunfa deschiderea sesiunn
pentru depunerea cererilor de proiecte M 3.3/6B „Dezvoltare locala in mediul rural”, 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL “Dealurile Bohotinului”.
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Perioada de depunere a proiectelor este 22 noiembrie 2021 - 28 februarie 2022.

La intocmirea anuntului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.

1. Data lansarii apelului de selectie: 22.11.2021

2. Masura lansata prin apelul de selectie
3.3/6B „Dezvoltare locala in mediul rural”

cu tipurile de beneficiari eligibili: Masura

Tipurile de beneficiari eligibili:
Beneficiari directi:
❖ Societate civila
❖ Entitati publice:
❖ Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
❖ ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite, etc) si sociala (cre§e, 

infrastructure tip after -school, etc)
❖ ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;
❖ Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
❖ Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.
Beneficiari indirecti:
❖ Populatia care beneficiaza de servicii imbunatatite.

3. Fondul nerambursabil disponibil pentru masura: 126.424,37 euro.
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Intensitatea fixa este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
negeneratoare de venit si max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
generatoare de venit.

4. Valoarea maxima nerambursabila eligibila a unui project nu poate depasi: 25.284,87 
Euro.

5. Data limita de primire a proiectelor: 28.02.2022, ora 12.00.

6. Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul 
ASOCIAJIEI GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA „DEALURILE BOHOTINULUI”, in 
incinta §colii Primare nr.2, sat Bohotin, comuna Raducaneni, Judetul Iasi, cod postal 
707401, DN28, la intersectia cu DJ 244F spre comuna Mosna, Judetul Ia§i, de luni pana 
vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

7. Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul 
Solicitantului elaborat de GAL pentru masura 3.3/6B, si disponibile la sediul asociatiei GAL 
DEALURILE BOHOTINULUI, din sat Bohotin, comuna Raducaneni, Judetul Ia§i, si pe 
site-ul: www.dealurile-bohotinului.ro.
Atentie: Proiectele depuse si selectate se vor implementa pana la finalul anului 2025, 
inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata.

8. Datele de contact unde solicitantii pot obtine infonnatii suplimentare :

Sediu GAL: in incinta §>colii Primare nr.2, sat Bohotin, comuna Raducaneni, Judetul Iasi, 
cod postal 707401, DN28, la intersectia cu DJ 244F spre comuna Mosna, Judetul Iasi
Site: www.dealurile-bohotinului.ro
E-mail: gal dealurilebohotinului@yahoo.com
Telefon: 0745 503 664
Tel/Fax: +40 374 017 222
Program de lucru: luni-vineri, intre orele 08.00-12.00.

9. Toate informatiile din prezentul anunt, dar si varianta integrala a apelului de selectie 
sunt prezentate de catre GAL pe pagina de internet a GAL-ului www.dealurile- 
bohotinului.ro, iar varianta pe suport tiparit se gasesc la sediul GAL.

PRE$EDINTE
ASOCIATIA GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA „DEALURILE BOHOTINULUI”

Popa Georgel
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