
                                                                                        

 ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr 5/2014 

   Numărul de referință al apelului de selecție: 5/2014                                                              Data publicării: 24.11. 2014          

      Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin 
axa IV Leader din PNDR anunță prelungirea celui de al 5 - lea apel de 
selecție pentru anul 2014 pana la data de 05 decembrie 2014, 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) se va utiliza varianta 

10 a Ghidului Solicitantului  impreuna cu cererea de finantare vers. 5.7 

din noiembrie 2012; 
            -  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,valoarea publica alocata pe masura: 

                Măsura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole,  34.292   Euro, , valoarea 

maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 34.292 euro . 

                Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare Implementarea 

proiectelor de cooperare,  , valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 

5.000 euro 
 
Valoarea minima nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5.000 euro 

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

Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, pana la data de 05 decembrie 2014, în zilele 

lucrătoare, în intervalul orar 8.30-16.30.Proiectele vor fi insotite de declaratia pe 

propria raspundere a solicitantului cu privire la platile efectuate de catre AFIR, 

model de declaratie disponibil pe site-ul galvgb.ro. Anuntul privind prelungirea apelului 

de selectie se gaseste la sediul : OJFIR OLT si Teleorman, Consiliul Judetean Olt, sediul 

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

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 05 decembrie 2014, orele 
12.00.Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de 
conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsura 121 
respectiv masura 421. 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 12 decembrie 
2014 la sediul GAL și pe site-ul www.galvgb.ro și prin notificarea solicitanților în scris până 
la data de 16 decembrie 2014. 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 22 decembrie 2014-, iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 24 decembrie 2014. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121 și 421 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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