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ANUNȚ PRIVIND CONTINUAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2020 

Numărul de referință al apelului de selecție:apel selectie nr.1/2020            Data suspendarii 16 martie 2020                    Data RELUARII :15 MAI 2020

      

Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin axa  Leader din PNDR anunță reluarea primului apel de selectie aferent 

anului 2020 pentru masurile M1/1C si M7/6B în perioada 15 mai – 02 iunie 2020 . 

1. Masura M1/1C Formarea Profesionala a Actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul Gal Vedea Gavanu Burdea  beneficiarii 

eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M1/1C sunt Directi : entitatile sau organismele publice sau private care activeaza in domeniul 

formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie; si Indirecti : persoane angajate in sectorul agricol, 

administratori ai unor exploatatii agricole, actori economici care sunt IMM-uri care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL beneficiari 

directi ai masurilor M2/2A, M3/2A, M4/2B si M5/2A. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

2. Masura M7/6B – Dezvoltarea satelor  beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M7/6B sunt Directi: Unitatile administrativ 

teritoriale din teritoriul GAL Vdea Gavanu Burdea (comune, orase cu mai putin de 20.000 locuitori) si asociatiile acestora, ONG-uri, unităti 

de cult pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, persoane fizice autorizate/societăti comerciale care detin în 

administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, 

conform legislatiei in vigoare.Indirecti: populatia din teritoriu. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul 

HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fondurile nerambursabile disponibile ,valoarea publica alocata pe masura: 

1. Masura M1/1C Formarea Profesionala a Actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul Gal Vedea Gavanu Burdea 22.000,37 euro, 

valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil fiind de 22.000,37 euro/proiect. 

2. Masura M7/6B - Dezvoltarea satelor, fonduri disponibile in valoare  de 31.199,96 euro, valoarea maxima a ajutorului public 

nerambursabil fiind de 31.199,96 euro/ proiect. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa telefonic la nr. 0371129700, in scris la adresa de e-mail office@galvgb.ro sau la sediul GAL 

Vedea Gavanu Burdea. 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, în perioada 15 mai  – 02 
iunie 2020, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 02 iunie 2020 in intervalul orar 09:30 – 16:00. 

Anuntul privind reluarea apelului de selectie se gaseste la sediul :, sediul GAL Vedea-Gavanu-Burdea, sediile primariilor partenere,site-ul  

www.galvgb.ro. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 02 iunie 2020, orele 16:00. 

 

CELELALTE PREVEDERI ALE APELULUI DE SELECTIE NR.1/2020 RAMAN NESCHIMBATE 


