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3 octombrie 2013

Comunicat de presa
Grupul de Actiune Locala Lunca Argesului
anunta deschiderea celui de-al patrulea apel de selectie:
1.200.000 euro, bugetul disponibil in cadrul celor 7 masuri deschise

Infiintat la sfarsitul anului 2012, Grupul de Actiune Locala Lunca Argesului este un proiect finanțat
prin Axa 4 Leader a PNDR. GAL Lunca Argesului a dispus de un buget de aproape trei milioane de
euro pentru finantari nerambursabile. La acest moment, jumatate din acest buget a fost sau este in
curs de contractare.
Prin cel de-al patrulea apel deschis de catre GAL Lunca Argesului sunt disponibili pentru finantari
nerambursabile 1.200.000 euro, in cadrul a sapte masuri:








Masura 411 – 111, Formare profesionala, informare si difuzare de cunostiinte: 23.250 Euro
Masura 411 – 112, Instalarea tinerilor fermieri: 72.000 Euro
Masura 411 – 121, Modernizarea exploatatiilor agricole: 533.667 Euro
Masura 411 – 123, Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere: 200.000 Euro
Masura 413 – 312, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi: 61.250 Euro
Masura 413 – 322, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 274.480 Euro
Masura 414 – 421, Implementarea proiectelor de cooperare: 50.000 Euro

Aceste finantari se adreseaza celor ce doresc sa initieze sau sa dezvolte afaceri in agricultura si in
economia din mediul rural de pe teritoriul GAL Lunca Argesului, respectiv: 11 comune din judetul
Arges (Mozaceni, Slobozia, Stefan cel Mare, Negrasi, Teiu, Rociu, Suseni, Recea, Izvoru, Popesti,
Raca) si o comuna din judetul Teleorman (Tatarastii de sus).
Lucian Cioran, presedinte al GAL Lunca Argesului:
« Noutatea acestui apel o reprezinta deschiderea apelului pentru masuri de servicii si cooperare dar
important de remarcat este suma dedicata modernizarii exploatatiilor agricole, unde sunt
disponibili peste 500.000 euro. Este o oportunitate importanta pentru cei care doresc sa
construiasca si/sau sa modernizeze cladiri, ferme ori sa achizitioneze tractoare, utilaje si
echipamente. »
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Apelul de selectie, respectiv perioada in care pot fi depuse la sediul GAL cererile de finantare, este
deschis intre 3 octombrie 2013 si 1 noiembrie 2013.
Lucian Cioran, presedinte al GAL Lunca Argesului:
« In acest moment se vad rezultatele demersurilor de mediatizare si promovare, al eforturilor si
dedicarii echipei. Ma refer aici atat la echipa tehnico-administrativa dar si la parteneri, primari si
lideri locali. Cetatenii de pe teritoriul GAL Lunca Argesului au inteles sansa si utilitatea pe care acest
program le-o ofera si s-au mobilizat in consecinta. Au fost depuse peste 45 de proiecte pana in
prezent. »
Toate persoanele dornice sa fie tinute la curent cu evolutia acestui proiect, cu lansarea apelurilor
de selectie si sumele nerambursabile disponibile in cadrul diverselor masuri se pot inscrie la
newsletter pe site-ul www.gal-la.ro.
Informatiile necesare pentru depunerea unei cereri de finantare pentru masurile deschise in cadrul
acestui apel sunt disponibile pe site-ul GAL Lunca Argesului, www.gal-la.ro, in sectiunea Sesiuni
proiecte / Finantari disponibile / Anunt apel selectie nr. 4 din 2013. Orice alte detalii pot fi obtinute
la sediul GAL Lunca Argesului din Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7, telefon: 0248 697
414 ori pe mail, la info@gal-la.ro. Programul de lucru al GAL Lunca Argesului este de luni pana
vineri, in intervalul 8.00 – 16.00.

Detaliile Apelului de selectie nr. 4 / 2013 sunt prezentate in anuntul de mai jos.

Presedinte GAL Lunca Argesului,
Lucian Cioran
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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr 4/2013
Data publicării:03.10.2013
Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în
perioada 03 octombrie 2013 – 01 noiembrie 2013, pentru
următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:
 Masura 411 – 111: Formare profesionala, informare si difuzare
de cunostiinte
 Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii
eligibili pentru spri inul financiar nera bursabil acordat prin
ăsura
sunt fer ierii n rstă de p nă la
de ani
ne pliniți la data depunerii ererii de inanțare persoane
fi ice sau uridice care practică n principal acti ități agricole
 Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole
(Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin ăsura
sunt fer ierii definiţi confor PNDR ca fiind persoane fi ice sau
uridice care practică n principal acti ităţi agricole – activitate
principală confor
ertificatului de Înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului o erţului – a căror exploataţie este situată
pe teritoriul ţării are o di ensiune egală sau ai are de
UDE și care este nregistrată n Registrul unic de identificare /
Registrul agricol)*
 Masura 411 – 123: Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul
acordat prin ăsura
3 sunt persoane fi ice autori ate şi
persoane uridice nregistrate n ba a legislaţiei din Ro nia ca
micro‐ ntreprinderi
ntreprinderi
ici şi
i locii
n
conformitate cu Recomandarea E nr. 36 /
3 şi alte
întreprinderi)*
 Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
micro-intreprinderi (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat
prin ăsura 3 sunt Micro-întreprinderile care reali ea ă o
cifră de afaceri anuală netă sau deţin acti e totale n aloare de
p nă la
ilioane Euro si Persoane fizice (neînregistrate ca
agenţi econo ici - care se or anga a că p nă la data se nării
contractului de finanţare să se autori e e cu un statut ini de
persoană fi ică autori ată şi să funcţione e ca
microîntreprinderi)*
 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 ăsura 3 sunt: pri aţi
(ONG-uri aşe ă inte culturale şi instituţii de cult definite
confor legislaţiei naţionale n igoare; persoane fi ice şi
uridice care deţin n proprietate sau ad inistrea ă obiecti e de
patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru
co ponenta aferentă si publici co unele prin repre entanţii
lor legali confor legislaţiei naţionale n igoare; asociaţiile de
de oltare interco unitare reali ate ntre două sau ai ulte
co une nfiinţate confor legislaţiei naţionale n igoare
 Masura 414 – 421: Implementarea proiectelor de cooperare

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 01.11.2013, ora
16.00.
Pentru ntoc irea și depunerea proiectului trebuie ndeplinite
condițiile de conformitate și eligibilitate enționate n Ghidurile
Solicitantului pentru ăsurile 111, 112, 121***, 123, 312, 322 si 421.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul
odată cu depunerea proiectului sunt cele pre ă ute n Ghidul
Solicitantului aferent ăsurii pe care aplică. Punctajul acordat
criteriilor de selecție pre ă ute n Ghidurile Solicitantului și criteriilor
de selecție locale a fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului www.galla.ro
o isia de Selecție este for ată din: repre entanti al sectorului
public 3 repre entanți ai sectorului pri at și
repre entanti ai
societății ci ile. Apartenența e brilor o isiei de Selecție la spațiul
rural sau urban este ur ătoarea: 7 e bri din spațiul rural și
e bri din spațiul urban
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele sase
masuri sunt:

Masura 411 – 111 - Formare profesionala, informare si difuzare
de cunostiinte: 23.250 Euro

ăsura
-112- -Instalarea tinerilor fermieri: 72.000 Euro

Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: 533.667
Euro

Masura 411 – 123 Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere: 200.000 Euro

Masura 413 – 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi: 61.250 Euro

Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 274.480 Euro

Masura 414 – 421 Implementarea proiectelor de cooperare:
50.000 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte
este:
-

23.250,00 Euro pentru Masura 411 - 111
40.000,00 Euro pentru Masura 411 - 112
200.000,00 pentru Masura 411 - 121
200.000,00 pentru Masura 411 – 123
61.250,00 pentru Masura 413 - 312
150.000,00 pentru Masura 413 – 322
50.000,00 pentru Masura 414 - 421

Anunțarea re ultatului selecției de proiecte depuse n această sesiune
se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul
GAL www.gal-la.ro p nă la data de
. .
3 și prin notificarea
solicitanților n scris p nă la data de 5. .
3. Solicitanții or putea
for ula contestații n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de
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Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului
din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr.
570, camera 7, Judetul Arges, în perioada 3 octombrie 2013 – 1
noiembrie 2013, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 16.00

Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În ur a anali ei contestațiilor
depuse a fi elaborat Raportul o isiei de Soluționare a ontestațiilor.
Acesta va fi publicat pe site-ul GAL p nă la data de 5. .
3 iar
rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare
scrisă p nă la data de 7. .
3.

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent asurilor
3 3 si 3 . Infor ații
detaliate pri ind accesarea și derularea ăsurilor
3 3 si 3 din PNDR sunt disponibile in for at tiparit și pe CD la sediul
GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la
adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la nu ărul de telefon
8 697
. Infor atii detaliate pentru proiectele ce se ncadrea ă ntr-una din
ăsurile cuprinse n PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent ăsurii respecti e disponibil pe site-ul APDRP
www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro n igoare la o entul lansării Apelului de selecție. Pentru asura
– ‘’ Formare profesionala,
informare si difuzare de cunostinte’’ informatiile sunt disponibile in Ghidul solicitantului afisate pe site-ul www.gal-la.ro
**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala (varianta actualizata)
*** Se va folosi versiunea 10 a Ghidului Solicitantului impreuna cu Cererea de Finantare versiunea 5.7, din noiembrie 2012
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