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Apel de selecție de proiecte cu finatare nerambursabila prin axa LEADER in 

 “Microregiunea Horezu” 

Data publicării: 02.12.2013 

Asociatia Grupul de Acţiune Locală 
„Microregiunea Horezu” a lansat in data de 
25.11.2013 apelul de selectie pentru depunerea 
proiectelor pe următoarele masuri: 121-
“Modernizarea exploatatiilor agricole” – termen 
de depunere a dosarului 10.01.2014,   312 -
“Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-
intreprinderi” – termen de depunere a dosarului 
13.01.2014, 313-“Incurajarea activitatilor 
turistice” – termen de depunere 15.01.2014, 
322–“Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale” – termen de 
depunere a dosarului 17.01.2014. 

In vederea unei cat mai bune popularizari 
a acestei actiuni, in perioada 23.11.-11.12.2013, 
se desfasoara o ampla actiune de informare a 

populatiei din localitatile membre ale GAL MICROREGIUNEA HOREZU, prin postarea a peste 350 de 
afise si diseminarea a peste 4000 de materiale de promovare (flyere, calendare intalniri si pliante 
dedicate fiecarei masuri), atat in localitatile de baza, cat si in satele apartinatoare. Echipe de promotori 
au distribuit materiale de promovare la sediul primariilor si in sate, in statii de autobuz precum si in cadrul 
targurilor saptamanale (23.11.2013 – Targul de animale din Horezu, 28.11.2013 – Targul saptamanal 
Stroesti, 30.11.2013 – Targul saptamanal Horezu, 01.12.2013 – Targul saptamanal Barbatesti), 
manifestari unde membri aparatului tehnic al GAL MICROREGIUNEA HOREZU au amenajat standuri de 
promovare, care s-au bucurat de un real interes din partea potentialilor beneficiari. 

De asemenea, GAL MICROREGIUNEA HOREZU a organizat si desfasoara in acest moment o 
sesiune de prezentari ale masurilor lansate, sustinute de specialistii proprii, dupa urmatorul calendar: 

- orasul Horezu - centrul civic si satul Ursani – 28.11.2013, Ramesti si Romanii de Jos – 
11.12.2013; 

- comuna Costesti - centrul civic si satele Bistrita si Pietreni – 29.11.2013; 
- comuna Vaideeni - centrul civic si satul Izvorul Rece – 02.12.2013; 
- comuna Slatioara - centrul civic si satul Milostea – 03.12.2013; 
- comuna Stroesti - centrul civic si satul Ciresu – 04.12.2013;  
- comuna Otesani - centrul civic satul Carstanesti – 05.12.2013; 
- comuna Maldaresti - centrul civic – 11.12.2013; 
- comuna Tomsani - centrul civic si satul Folesti – 10.12.2013; 
- comuna Barbatesti - centrul civic si satul Negrulesti – 09.12.2013. 
Calendarul detaliat al prezentarilor a fost distribuit in teritoriu si este postat pe site-ul  

www.galmicroregiuneahorezu.ro, unde gasiti de asemenea toate informatiile necesare pentru realizarea 
si depunerea proiectelor in cadrul masurilor de mai sus.  

Alte informaţii suplimentare gasiti pe site-ul APDRP: www.apdrp.ro sau MADR: www.madr.ro.  
Informatii detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon 

0250861305 sau la adresa de e-mail galhorezu@horezuland.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune 
Locală „Microregiunea Horezu”, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 11 (Casa de Cultura din Horezu, Corp B, 
parter), de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00, unde specialistii nostri va ofera in mod gratuit 

informații despre măsuri si ghidurile masurilor lansate. 
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