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Contract de finanțare
C431.2021243095504/21.12.2012 prin
Axa IV LEADER – PNDR

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 4/2013

Numărul de referință al apelului de selecție: 4 / 2013
Grupul de Acțiune Locală Plaiurile Oltetului, proiect finantat prin
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în
perioada 8 noiembrie 2013 – 10 decembrie 2013, pentru
următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:













Masura 411 – 111: Formare profesionala, informare si difuzare de
cunostinte (tipuri de beneficiari: directi – publici/privati, finali –
persoane care desfasoara activitati in agricultura)
Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii eligibili
pentru sprijinul financiar nerambursabil ac rda prin asura
sun
fermierii n ars a de pana la 0 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
Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole
(Beneficiarii eligibili pen ru spri inul ac rda prin ăsura
sun
fermierii, pers ane fi ice sau uridice care prac ică în principal ac i i ăţi
agricole)*
Masura 411 – 123: Cresterea valorii adaugate a produselor agricole
si forestiere (Beneficiarii eligibili pen ru spri inul ac rda prin ăsura
3 sun pers ane fi ice au ri a e şi pers ane uridice înre is ra e în
ba a le islaţiei din R mânia ca micr ‐în reprinderi în reprinderi mici şi
mijlocii (în conformitate cu Recomandarea E nr. 36 / 003 şi al e
întreprinderi)*
Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi (Beneficiarii eligibili pen ru spri inul ac rda prin ăsura
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 Eur si
Pers ane fi ice neînre is ra e ca a enţi ec n mici - care se vor angaja
că până la da a semnării c n rac ului de finanţare să se au ri e e cu un
s a u minim de pers ană fi ică au ri a ă şi să funcţi ne e ca
microîntreprinderi)*
Masura 413 – 313 : Încurajarea activităţilor turistice (Beneficiarii
spri inului prin aceas ă măsură sun Micro-întreprinderile inclusiv
socie ăți c pera i e de radul meș eșu ăreș i și de c nsum care au
pre ă u e în ac ul c ns i u i ca biec i desfășurarea/ de l area de
ac i i ăţi ce i ea ă urismul rural înfiinţa e c nf rm le islaţiei
naţi nale în i are; Persoane fizice care se r an a a ca până la da a
semnării n rac ului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim
de pers ană fi ică au ri a ă şi să funcţi ne e ca micr -întreprindere;
Comunele prin repre en anţii l r le ali c nf rm le islaţiei naţi nale în
vigoare, precum şi as ciaţiile de de l are in erc muni ară realizate
doar între comune şi înfiinţa e c nf rm le islaţiei naţi nale în i are;
ONG-uri defini e c nf rm le islaţiei naţi nale în i are. *
Masura 413 – 322**: Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (Beneficiarii eligibili
pen ru spri inul 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 biec i e de pa rim niu cul ural/na ural de in eres
l cal şi care aplică 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 de l are in erc muni are reali a e în re d uă sau mai
mul e c mune înfiinţa e c nf rm le islaţiei naţi nale în i are
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Masura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare
(Beneficiarii eligibili pentru finantare în cadrul masurii 421 din
cadrul PNDR sunt: Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale
Masurii 431 – Sub-masura 3 . “ unc i narea Grupului de
Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea
eri riului” care au încheia c n rac de finan are cu APDRP în
cadrul acestei submasuri; Alte persoane juridice organizate în
conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea
pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii
431 – Sub-masura 3 . “ unc i narea Grupului de Ac iune
Locala, dobândirea de competente si animarea teri riului” care
are încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei submasuri.) *
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Plaiurile Oltetului
din oras Piatra Olt, str. Florilor nr.2, camera 3, Judetul Olt, în
perioada 8 noiembrie – 10 decembrie 2013, în zilele lucratoare, in
intervalul orar 8.00 - 16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 10.12.2013,
ora 16.00.
Pen ru în cmirea și depunerea pr iec ului rebuie îndeplini e
condițiile de conformitate și eligibilitate menți na e în Ghidurile
S lici an ului pen ru măsurile 111, 112, 121, 123, 312, 313, 322 si
421. 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 Solicitantului aferen măsurii pe care aplică. Punctajul acordat
criteriilor de selecție pre ă u e în Ghidurile S lici an ului și
cri eriil r de selecție l cale a fi afișat pe site-ul GAL Plaiurile Oltetului
www.gal-plaiurile-oltetului.ro
misia de Selecție es e f rma ă din:
repre en an al sec rului
public 3 repre en anți ai sec rului pri a și
repre en an al
s cie ății ci ile. Apar enența membril r misiei de Selecție la spațiul
rural sau urban es e urmă area:
membri din spațiul rural și
membru din spațiul urban.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele opt masuri sunt:
 Masura 411 – 111 Formare profesionala, informare si difuzare de
cunostinte: 64.800 Euro
-suma maxima/proiect: 64.800 euro
 Masura 411 – 112 Instalarea tinerilor fermieri: 68.000 Euro
- suma maxima/proiect: 40.000 euro
 Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: 200.000
Euro
- suma maxima/proiect: 200.000 euro
 Masura 411 – 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole
si forestiere: 30.000 Euro
- suma maxima/proiect: 30.000 euro
 Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi: 225.332 Euro
- suma maxima/proiect: 200.000 euro
 Masura 413 – 313 Încura area ac i i ăţil r uris ice: 200.000 Euro
- suma maxima/proiect: 200.000 euro
 Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea
in valoare a mostenirii rurale: 466.421 Euro
- suma maxima/proiect: 200.000
 Masura 421: Implementarea proiectelor de cooperare: 79.000
Euro
- suma maxima/proiect: 79.000 euro

Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de
5.000 euro.

Anunțarea re ul a ului selecției de pr iec e depuse în aceas ă sesiune de cereri de pr iec e se a face prin publicarea Rap rtului de Selectie Intermediar pe
site-ul GAL www.gal-plaiurile-oltetului.ro până la da a de 12.12.2013 și prin n ificarea s lici anțil r în scris până la da a de 13.12.2013. 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 sau in maxim 0 ile lucra are de la afisarea Raportului de Selectie
Intermediar pe site-ul GAL. În urma anali ei c n es ațiil r depuse a fi elab ra Rap r ul misiei de S luți nare a n es ațiil r. Aces a a fi publicat pe
site-ul GAL până la da a de 27.12.2013 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la da a de 30.12.2013.
*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 111, 112, 121, 123, 312, 313, 322 si 421. Inf rmații
detaliate privind accesarea și derularea măsuril r 111, 112, 121, 123, 312, 313, 322 si 421 din PNDR sun disp nibile in f rma ipari și pe D la sediul
GAL Plaiurile Oltetului din oras Piatra Olt, str. Florilor nr. 2, camera 3, Judetul Olt. Ne pu eți c n ac a la adresa de e-mail coordonator@gal-plaiurileoltetului.ro sau la numărul de elef n 0786 038 835. 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 disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în
i are la m men ul lansării Apelului de selecție.
**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala

