
                                                              GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VEDEA – GĂVANU - BURDEA                                                          

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr 2/2013 

Numărul de referință al apelului de selecție: 2/2013                                                               Data publicării: 30 august 2013          

Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin axa IV Leader din PNDR anunță 
lansarea celui de al doilea apel de selecție pentru anul 2013 în perioada 02 septembrie 2013 – 01 
octombrie 2013, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală: 

 Măsura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole  

 ( Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind 
persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate 
principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului)  

 Masura 411 – 123: Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 
 (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane 
juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în 
conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi)* 

 Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 
 (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt Micro-întreprinderile care realizează o 
cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2 milioane Euro si Persoane fizice 
(neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare 
să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi)* 

 Masura 413 – 313 : Încurajarea activităţilor turistice Incurajarea activitatilor 
turistice 

 (Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt Micro-întreprinderileinclusiv societăți cooperative de gradul 
1meșteșugărești 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; Persoane fizice 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; Comuneleprin reprezentanţii lor legali 
conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiilede dezvoltare intercomunitară realizate doar 
între comuneşi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; ONG-uri, definite conform legislaţiei 
naţionale în vigoare.) * 

 Masura 413 – 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de 
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 

(Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 322 sunt: privaţi (ONG-uri, aşezăminte culturale şi 
instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; persoane fizice şi juridice care deţin în 
proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru 
componenta aferentă) si publici (comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în 
vigoare; asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în vigoare)* *Sprijinul pentru măsura 322 vizeaza investiţii în spatiul rural 
pentru: 
a) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală; 
b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.               
Pentru măsura 413-322 nu sunt eligibile proiectele pentru crearea și modernizarea infrastructurii 
fizice de bază 

 *actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala si nu sunt 
acceptate alte tipuri de actiuni decit cele care sunt precizate in PDL pe baza 
caruia GAL VEDEA-GAVANU-BURDEA a fost selectat 

 Masura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare Implementarea proiectelor 
de cooperare  

  (Beneficiarii eligibili pentru finantare în cadrul masurii 421 din cadrul PNDR sunt: Grupuri de Actiune Locala 
beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de 
competente si animarea teritoriului” care au încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei 
submasuri; Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara 
activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2 
“Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, care are 
încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri.) * 

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele sase  măsuri ,valoarea publica alocata pe masura: 

 Măsura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole, 179.392 Euro, din care 89.696 euro 

pentru sectorul vegetal si  

89.696 euro pentru sectorul animal. 

 Măsura 411-123- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 100.000 Euro 

 Măsura 413-312- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, 615.108 Euro 

 Măsura 413-313-Încurajarea activităţilor turistice, 100.000 Euro                                                                                     

 Măsura 413-322* Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale; 304.342 Euro. 

 Măsura 421-Implementarea proiectelor de cooperare 50.800 Euro  
Valoarea minima nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5.000 euro 

Vor fi finantate proiecte cu valoarea totala a investitiei de maxim 400.000 euro din care suma 

maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiect nu poate depasii suma de 200.000 

euro. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea 

Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, în perioada 02 septembrie 2013 – 01 octombrie 2013, în zilele 

lucrătoare, în intervalul orar 8.30-16.30. Anuntul privind lansarea apelului de selectie se gaseste la 

sediul : OJPDRP OLT si Teleorman, CRPDRP 4, Consiliul Judetean Olt, sediul GAL Vedea-Gavanu-

Burdea, sediile primariilor partenere,site-ul  www.galvgb.ro 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 02 octombrie 2013, orele 12.00.Pentru 
întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate 
menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 121, 123, 312, 313 și respectiv 322. 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 
sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat 
criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este 
disponibil pe site-ul www.galvgb.ro și va fi afișat la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea. De asemenea, 
criteriile de selecție și punctajul aferent pot fi solicitate la datele de contact de mai jos. Comisia de 
Selecție este formată din: 5 reprezentanți ai sectorului public, 5 reprezentanți ai sectorului privat și 1 
reprezentanți ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban 
este următoarea: 10 membri din spațiul rural și 1 membri din spațiul urban 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Rapoartului de Selecție până la data de 18.10.2013 la sediul GAL și pe site-ul 
www.galvgb.ro și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 25.10.2013. Solicitanții vor 
putea formula contestații în termen de 5 zile de la primirea notificărilor sau in maxim 10 zile lucratoare 
de la publicarea raportului pe site-ul web.În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL și pe site-ul 
www.galvgb.ro până la data de 08.11.2013, iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 15.11.2013. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121, 123, 312, 313 și 322 din PNDR pot fi obținute prin consultarea Ghidurilor Solicitantului  aferente acestor măsuri disponibile pe site-ul www.apdrp.ro și care pot fi consultate gratuit la sediul GAL 
Vedea-Găvanu-Burdea. Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea Ghipeteni, Strada Primariei nr. 6 sau ne puteți contacta la adresa de e-mail gal.vedeagavanuburdea@gmail.com sau la numărul de telefon 
0371129700. 
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