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Nr. 133 / 17 martie 2014
COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Actiune Locala Dirjov-Plapcea-Vedea, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR,
anunta lansarea apelului de selectie in perioada 18 martie 2014 – 16 aprilie 2014, pentru
urmatoarele masuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locala:


Măsura 411-112 -Instalarea tinerilor fermieri: 176.000 Euro



Masura 411 – 125: Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii : 198.700 Euro



Masura 413 – 312 * - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi: 271.687
Euro



Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 111.310 Euro

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 16.04.2014, ora 16.00.

Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent
Masurilor 112, 125, 312 si 322 .
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 112, 125, 312 si 322 din
PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Dirjov-Plapcea-Vedea din
Orasul Potcoava, Strada Principala nr. 86, camera 9, jud. Olt. Ne puteți contacta la adresa de
e-mail coordonator@dirjov-plapcea-vedea-gal.ro sau la numărul de telefon 0753 087
550. 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.
* 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 40-50 %, (intensitatea aplicabila fiind majorata
conform prevederilor fisei masurii tehnice a Masurii 121 pentru fiecare tip de
beneficiar) ,cf adresei nr.67866/18.12.2013. a AM PNDR cu privire la
implementarea strategiei de dezvoltare locala a PNDR versiunea XI.

