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Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu informeaza ca in data de 25 martie 

2015 s-au incheiat ultimele sesiuni de depunere proiecte in cadrul masurilor 411.121 “Modernizarea 

exploatatiilor agricole”, 413.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” si 41.421 

“Implementarea proiectelor de cooperare”.  

In cadrul masurii 411.121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”, masura cu o alocare financiara 

in cuantum de 52.070 euro, a fost depus proiectul “Achizitie utilaje agricole Izvorul Rece”, cu o 

valoare totala eligibila de 15.887 euro, din care ajutor public nerambursabil 9.532 euro. Obiectivele 

acestui proiect vizeaza achizitia de utilaje agricole: tractor si presa de balotat, utilaje achizitionate in 

vederea eficientizarii activitatii in cadrul fermei. Proiectul se desfasoara in Comuna Vaideeni, sat 

Izvorul Rece, judetul Valcea. 

Pe masura 413.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, masura cu o alocare financiara 

in cuantum de 84.347,90 au fost depuse doua proiecte cu o valoare eligibila totala de 84.038 euro 

astfel:  

“Achizitionarea si dotarea de echipament, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, 

Comuna Costesti, Judetul Valcea”aplicant Comuna Costesti, judetul Valcea. Obiectivele proiectului 

vizeaza achizitia unui utilaj mobil pentru stingerea incendiilor accesorizat corespunzator. Valoarea 

totala eligibila a proiectului este de 27.062 euro.  

“Revitalizarea vietii artistice si culturale in Comuna Vaideeni, judetul Valcea, prin 

achizitionarea infrastructurii de spectacol in aer liber”, aplicant Comuna Vaideeni, judetul Valcea. 

Prin proiect s-a propus achizitionarea infrastructurii de spectacole in aer liber (scena mobila, bancute, 

echipamente de sonorizare si lumini si generator curent).  Valoarea totala eligibila este de 56.976 euro. 

Cele doua proiecte depuse in cadrul masurii 413.322 primesc finantare nerambursabila in 

proportie de 100% din valoarea eligibila a proiectelor.  

In cadrul masurii 41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”, cu o alocare financiara de 

10.000 euro, nu a fost depus niciun proiect. 

Cele trei proiecte au fost selectate de GAL Microregiunea Horezu si au fost depuse in scopul 

evaluarii la OJFIR Valcea, respectiv CRFIR Craiova. 

In aceasta perioada continua activitatile de informare a cetatenilor din teritoriul GAL 

Microregiunea Horezu cu privire  la stadiul de implementare al proiectelor finantate in cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Locala 2007-2013. 

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnul Adrian Dugulan responsabil 

comunicare-promovare in cadrul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, telefon 

0760699973, email: galhorezu@horezuland.ro.  
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