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20 decembrie 2013

Comunicat de presa
Grupul de Actiune Locala Lunca Argesului
anunta deschiderea celui de-al cincilea apel de selectie:
Ultimele sume disponibile in cadrul Axei 3

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, peste jumatate din acest buget a fost sau
este in curs de contractare.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele patru masuri deschise in cadrul Apelului
nr. 5 / 2013 sunt urmatoarele:
 Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: 291.217 Euro
 Masura 413 – 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi: 178.500 Euro
 Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 186.100 Euro
 Masura 414 – 421 Implementarea proiectelor de cooperare: 50.000 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru un proiect este:
- 200.000,00 pentru Masura 411 - 121
- 178.500,00 pentru Masura 413 - 312
- 110.000,00 pentru Masura 413 – 322
- 50.000,00 pentru Masura 414 - 421
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:
«Gratie unei bune colaborari cu echipele AM PNDR, a Centrului Judetean si Centrului Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, am reusit sa deschidem aceasta sesiune suplimentara pe
parcursul anului 2013. Dumnealor au inteles realitatile si constrangerile din teritoriu si au reusit sa
creeze conditiile necesare pentru ca noi sa venim in intampinarea potentialilor beneficiari. Cred ca
aceasta sesiune este o sansa importanta pentru cei ce doresc sa depuna cererei de finantare si nu
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au reusit pana acum. Suntem foarte increzatori in acest proiect si in sansa pe care o reprezinta GAL
Lunca Argesului pentru teritoriul acoperit. Gradul de contractare precum si interesul crescut al
beneficiarilor din teritoriu sunt marturie a importantei pe care acest program o are pentru zona
rurala.»
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Apelul de selectie, respectiv perioada in care pot fi depuse la sediul GAL cererile de finantare, este
deschis intre 19 decembrie 2013 si 20 ianuarie 2013.
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. 5 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. 5 / 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:19.12.2013
Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în
perioada 19 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014, pentru
următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:
 Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor 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 – a căror exploataţie
este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai
mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de
identificare / Registrul agricol)*
 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 – 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)*
 Masura 414 – 421: Implementarea proiectelor de cooperare
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 19 decembrie 2013 –
20 ianuarie 2014, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00
- 16.00

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20.01.2014,
ora 16.00.
Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite
condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile
Solicitantului pentru măsurile, 121***, 312, 322 si 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 va fi afișat pe site-ul GAL Lunca
Argesului www.gal-la.ro
Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului
public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai
societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la
spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural
și 0 membri din spațiul urban.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele
patru masuri sunt:

Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole:
291.217 Euro

Masura 413 – 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi: 178.500 Euro

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

Masura 414 – 421 Implementarea proiectelor de cooperare:
50.000 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru
proiecte este:
200.000,00 pentru Masura 411 - 121
178.500,00 pentru Masura 413 - 312
110.000,00 pentru Masura 413 – 322
50.000,00 pentru Masura 414 - 421
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această
sesiune se va face prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul
GAL www.gal-la.ro până la data de 23.01.2014 și prin notificarea
solicitanților în scris până la data de 24.01.2014.

* Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 121***, 312 si 322. Informații detaliate
privind accesarea și derularea măsurilor 121***, 312 si 322 din PNDR sunt disponibile in format 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 numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din
măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul
APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.
**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala
*** Se va folosi versiunea 10 a Ghidului Solicitantului impreuna cu Cererea de Finantare versiunea 5.7, din noiembrie 2012
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