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21 februarie 2014
Comunicat de presa
Grupul de Actiune Locala Lunca Argesului anunta prelungirea Apelului de selectie nr. 5 / 2013
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.
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:
«Interesul beneficiarilor a crescut simtitor si suntem increzatori ca in urmatoarele doua, trei luni vom reusi sa
contractam integral suma din strategie. Gratie unei bune colaborari cu echipele AM PNDR, a Centrului
Judetean si Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, care au inteles realitatile si
constrangerile din teritoriu, am reusit sa facilitam transferul de informatii utile, care au dus la gradul crescut
de contractare. Acesta, precum si interesul crescut al beneficiarilor din teritoriu sunt marturie a importantei
pe care acest program o are pentru zona rurala.»
Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță prelungirea
apelului de selecție deschis în perioada: 19 decembrie 2013 – 24 februarie 2014, pentru Masura 421L„Implementarea proiectelor de cooperare”, astfel:
 Data initiala a inchiderii sesiunii: 24.02.2014 (orele 16.00);
 Data pana la care a fost prelungita sesiunea: 3 martie 2014 (orele 16.00)
 Fonduri disponibile alocate acestei sesiuni: 50.000 euro;
 Suma maxima nerambursabila/proiect este de : 50.000 euro
 Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim: 50.000 Euro
Depunerea proiectelor pentru Masura 414 – 421, se va face la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna
Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges, în perioada: 25 februarie
2014 (orele 8.00) – 3 martie 2014 (orele 16.00), în zilele de luni – vineri. Informatii detaliate privind
accesarea si derularea masurii sunt disponibile in Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul www.apdrp.ro ,
pe site-ul GAL Lunca Argesului (www.gal-la.ro) si la sediul GAL Lunca Argesului in varianta electronica si pe
suport tiparit.
Precizare: Continutul Apelului de selectie, M421L/02-13 (aferent apelului nr. 5 / 2013) postat pe pagina de
web a Asociatiei GAL Lunca Argesului ramane valabil, cu exceptia termenului de depunere a proiectelor.
Data publicării: 21 februarie 2014

Presedinte GAL Lunca Argesului,
Lucian Cioran
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