
 
 

 

 

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ  
„MICROREGIUNEA HOREZU” 

Str. 1 Decembrie, nr. 11, oraş Horezu, judeţul Vâlcea 
 tel./fax.: 0250861305, e-mail: galhorezu@horezuland.ro 
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Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” va informeaza cu privire la situatia 

proiectelor depuse in cadrul masurilor prevazute in Planul de Dezvoltare Locala al Microregiunii 
Horezu in primul an de la semnarea contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit. 

In cadrul masurii 411.111 “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, au fost 
depuse 5 proiecte din care 3 proiecte au fost declarate conforme la nivelul GAL, proiecte ce urmeaza 
a intra in procesul de verificare a eligibilitatii, acestea avand o valoare publica nerambursabila de 
119.013 euro. 

In cadrul masurii 411.121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”, au fost depuse 2 proiecte, unul 
dintre proiecte a fost declarat eligibil de catre APDRP, urmand ca in perioada urmatoare sa se 
semneze contractul de finantare cu o valoare publica nerambursabila de 5624 euro. Cel de-al doilea 
proiect a fost depus si declarat conform de carte specialistii GAL, proiectul cu o valoare publica 
nerambursabila de 6125 euro urmeaza sa intre in procesul de verificare a eligibilitatii. 

Pentru masura 411.122 “Imbunatatirea valorii economice a padurii”, a fost depus un proiect cu o 
valoare publica nerambursabila de 9960 euro. Beneficiarul acestui proiect a semnat contractul de 
finantare cu APDRP. 

In cadrul masurii 413.312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” au fost 
depuse pana la aceasta data 12 proiecte care se afla in procesul de verificare la nivelul Grupul de 
Actiune Locala Microregiunea Horezu, cu o valoare publica nerambursabila de 369.612 euro 

Apelul de selectie proiecte pentru masura 413.313 “Incurajarea activitatilor turistice” se afla in 
desfasurare, pana la aceasta data fiind depus un proiect, declarat conform la nivelul GAL cu o valore 
publica nerambursabila de 9976 euro. 

Situatia celor 13 proiecte depuse pentru masura 413.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 
mostenirii rurale”, este urmatoarea:  

 

 7 proiecte selectate la nivelul GAL si declarate eligibile de catre APDRP, fiind semnate 
contractele de finantare,  cu o valoare publica nerambursabila de 497.934 euro; 

 6 proiecte declarate eligibile la nivelul GAL aflate in procesul de verificare a eligibilitatii la 
nivelul APDRP, cu o valoare publica nerambursabila de 416.921 euro. 
 

De asemenea in data de 12 aprilie 2014, in Centrul administrativ si comercial al orasului 
Horezu a avut loc Targul de promovare a Planului de Dezvoltare Locala Implementat de GAL 
Microregiunea Horezu.  Evenimentul a reunit organizatii care au prezentat publicului prezent traditii, 
mestesuguri, ocupatii, servicii si produse ce fac parte din teritoriul GAL Microregiunea Horezu.  

 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: 

www.galmicroregiuneahorezu.ro,  site-ul APDRP: www.apdrp.ro sau MADR: www.madr.ro. , sa ne 
apelati la numărul de telefon 0250861305, sa ne adresati intrebari pe 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. 

 

 

http://www.galmicroregiuneahorezu.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
mailto:galhorezu@horezuland.ro

