
 
 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 
 

  Data publicării: 24 octombrie  2014 
 

COMUNICAT DE PRESA APEL SELECȚIE PROIECTE MASURILE 421 SI 41.121 
 

ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI – GAL „VEDEA GAVANU BURDEA” 

 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte Nr. 5 din 2014 – Masura 421- “Implementarea proiectelor de cooperare”. 

                                                                                                       -   Masura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole”. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Vedea Gavanu Burdea”, autorizat de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, 

aduce la cunoștința potențialilor beneficiari din judetele Olt si Teleorman, comunele Ghimpeteni, Stoicanesti, Valeni, Crampoia, Serbanesti, Mihaiesti, Valcele, Radomiresti, 

Movileni, Nicolae Titulescu, Schitu, Izvoarele, Coteana, Maruntei , Seaca si comuna Dobrotesti din judetul Teleorman, deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pe 

măsurile  421–“Implementarea proiectelor de cooperare” si 41.121 – “Modernizarea exploatiilor agricole”  Apelul de selectie in varianta simplificata si detaliata pentru masura 

enuntata si fisa masurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului: www.galvgb.ro si se va gasi pe suport de hartie si CD/DVD la sediul GAL.  

 

Data lansarii: 24.10.2014 Data limita de depunere a proiectelor: 24.11.2014, ora 12:00  

Perioada de depunere a proiectelor: 24 octombrie 2014 – 24 noiembrie 2014. 

Locul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun la sediul GAL “Vedea Gavanu Burdea”, com. Ghimpeteni, Str. Primariei, nr. 6, de luni-vineri, in intervalul orar  8 :30-

16 :30. 

Fondurile disponibile alocate acestor masuri :  - Masura 421– 5.000  euro, Valoarea maxima nerambursabilă a unui proiect: 5.000  euro 

                                                                                 - Masura 41.121 – 34.292 euro, Valoarea maxima nerambursabilă a unui proiect : 34.292 euro 

Valoarea minima nerambursabilă a unui proiect: 5.000 euro 

Solicitanti eligibili: 

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  

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 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, emis de APDRP 

disponibil pe site-ul http://www.apdrp.ro, ghidul masurii 41 și criteriile de selecție locale stabilite de GAL „Vedea Gavanu Burdea” disponibile în format electronic pe site-ul 

www.galvgb.ro. In cadrul masurii 121 “modernizarea exploatatiilor agricole” se va utiliza varianta 10 a Ghidului Solicitantului  impreuna cu cererea de finantare vers. 5.7 

din noiembrie 2012; 
 Informațiile detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile în format electronic (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul GAL „Vedea Gavanu Burdea” din com. 

Ghimpeteni, jud. Olt. 

Informații suplimentare se pot obține la Telefon/Fax: 0371129700, e-mail: office@galvgb.ro, ciobanu.madalin@galvgb.ro.    

Modul de anunțare a rezultatelor: Rapoartele de selecție vor fi publicate pe site-ul GAL „Vedea Gavanu Burdea”, afișate la sediu și transmise în scris către solicitanți. 

Grupul de Actiune Locala „Vedea Gavanu Burdea” C.I.F. 29044978, Com. Ghimpeteni, Jud. Olt  

Tel/Fax: 0371129700, e-mail: office@galvgb.ro, ciobanu.madalin@galvgb.ro., site: www.galvgb.ro

http://www.galvgb.ro/
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