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Numărul de referință al apelului de selecție: 2 / 2014

Grupul de Acțiune Locală Dirjov-Plapcea-Vedea, proiect finantat prin
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în perioada
18 martie 2014 – 16 aprilie 2014, pentru următoarele măsuri aferente
Strategiei de Dezvoltare Locală:


Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii eligibili
pen ru spri inul financiar nerambursabil ac rda prin asura
sun
fermierii n ars a de pana la
de ani ne mplini i la da a depunerii
ererii de inan are pers ane fi ice sau uridice care prac ica n
principal ac i i a i a ric le

Data publicării 18.03.2014

Pen ru în cmirea și depunerea pr iec ului rebuie îndeplini e condițiile
de conformitate și eligibilitate menți na e în Ghidurile Solicitantului
pen ru măsurile 112, 125, 312 si 322 . Documentele justificative pe
care rebuie să le depună s lici an ul da ă cu depunerea pr iec ului sun
cele pre ă u e în Ghidul S lici an ului aferen măsurii pe care aplică.
Punctajul acordat criteriilor de selecție pre ă u e în Ghidurile
Solicitantului și cri eriil r de selecție l cale a fi afișa pe si e-ul GAL
Dirjov-Plapcea-Vedea www.dirjov-plapcea-vedea-gal.ro

misia de Selecție es e f rma ă din: 1 reprezentant al sectorului public, 3
repre en anți ai sec rului pri a și repre en an al s cie ății ci ile.
misiei de Selecție la spațiul rural sau urban
 Masura 411 – 125: Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii Apar enența membril r
es
e
urmă
area:
membri
din spațiul rural și membru din spațiul
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
(Beneficiari eligibili: organizatii/ federatii de utilitate publica ale urban.
proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole constituite in
conformitate cu legislatia in vigoare; consilii locale si asociatii ale Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele sase masuri sunt:
acestora; unitatile administrativ teritoriale detinatoare de terenuri
agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin
ăsura
-112 -Instalarea tinerilor fermieri: 176.000 Euro
reprezentantii lor legali; asociatiile de dezvoltare intercomunitara (ADI) 
Suma
maxima/proiect
= 40.000 Euro
ale unitatilor administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole
sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole)
 Masura 411 – 125: Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii: 198.700
 Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microEuro
intreprinderi (Beneficiarii eligibili pen ru spri inul ac rda prin ăsura
Suma maxima/proiect = 198.700 Euro
312 sunt Micro-întreprinderile care reali ea ă cifră de afaceri anuală
ne ă sau deţin ac i e
ale în al are de până la mili ane Euro si
Pers ane fi ice neînre is ra e ca a enţi ec n mici - care se vor angaja  Masura 413 – 312 ** - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi: 271.687 Euro
că până la da a semnării c n rac ului de finanţare să se au ri e e cu un
Suma maxima/proiect = 200.000 Euro
s a u minim de pers ană fi ică au ri a ă şi să funcţi ne e ca
microîntreprinderi)*
 Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in
 Masura 413 – 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
valoare a mostenirii rurale: 111.310 Euro
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea
Suma maxima/proiect = 111.310 Euro
in valoare a mostenirii rurale (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul
ac rda prin ăsura 3 sun : pri aţi ONG-uri aşe ămin e cul urale şi
ins i uţii de cul defini e c nf rm le islaţiei naţi nale în i are;
pers ane fi ice şi uridice care deţin în pr prie a e sau adminis rea ă Suma pe proiecte, pe masura, are in vedere implementarea
biec i e de pa rim niu cul ural/na ural de in eres l cal şi care aplică strategiei GAL „Dirjov-Plapcea-Vedea”.
pen ru c mp nen a aferen ă si publici c munele prin repre en anţii
l r le ali c nf rm le islaţiei naţi nale în i are; as ciaţiile de Suma nerambursabila /proiect nu poate fi mai mica de 5000 Euro
de l are in erc muni are reali a e în re d uă sau mai mul e c mune
Anunțarea re ul a ului selecției de pr iec e depuse în aceas ă sesiune de
înfiinţa e c nf rm le islaţiei naţi nale în i are
cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Dirjov-Plapcea-Vedea din intermediar pe site-ul GAL www.dirjov-plapcea-vedea-gal.ro până la da a
Orasul Potcoava, Strada Principala nr.86, camera 9, jud. Olt, în perioada 18 de 18.04.2014 și prin n ificarea s lici anțil r în scris până la da a de
martie 2014 – 16 aprilie 2014, în zilele lucratoare, in intervalul orar 22.04.2014. S lici anții r pu ea f rmula c n es ații în ermen de 5 ile
lucra are de la da a primirii n ificarii. În urma anali ei c n es ațiil r
9.00 - 16.00.
depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de S luți nare a
n es ațiil r.
Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la da a de 02.05.2014 iar
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 16.04.2014, ora rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare
scrisă până la da a de 05.05.2014.
16.00.

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 112, 125, 312 si 322 .
Inf rmații de alia e pri ind accesarea și derularea măsuril r 112, 125, 312 si 322 din PNDR sun disp nibile in f rma ipari și pe D la sediul GAL
Dirjov-Plapcea-Vedea din Orasul Potcoava, Strada Principala nr.86, camera 9, jud. Olt. Ne pu eți c n ac a la adresa de e-mail coordonator@dirjov-plapceavedea-gal.ro sau la numărul de elef n 753 87 55 . Inf rma ii de alia e pen ru pr iec ele ce se încadrea ă în r-una din măsurile cuprinse în PNDR p

fi

bținu e și prin c nsul area Ghidul S lici an ului aferen măsurii respec i e disp nibil pe si e-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în
i

are la m men ul lansării Apelului de selecție.

** In cazul in care proiectele depuse pe masura 312 prevad achizitia de utilaje agricole intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile
realizate prin masura 121, respectiv intre 40-75 %, conform adresei nr.67866/18.12.2013. a AM PNDR cu privire la implementarea strategiei de
dezvoltare locala a PNDR versiunea XI.

