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 Sprijin pentru gospodarii din Nord Vestul judetului Valcea prin finantari in 
cadrul axei LEADER 

 
Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă finalizarea sesiunilor 

de depunere a proiectelor pe următoarele masuri din cadrul Axei LEADER: 121- “Modernizarea 

exploatatiilor agricole”, 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”, 312-“Sprijin pentru 

crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, 313- “Incurajarea activitatilor turistice”, 322– 

“Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.  

  Sesiunile de cereri de proiecte au fost deschise in perioada 25.11.2013 – 17.01.2014, timp in 

care au fost depuse 13 proiecte, din care 12 proiecte au fost declarate conforme si un proiect 

neconform, in valoare totala eligibila de 845.809 euro. Doua dintre proiectele conforme au fost 

retrase de catre beneficiari. In urma procesului de verificare a eligibilitatii si a criterilor de selectie in 

cadrul GAL, a fost aprobat de catre Comitetul de Selectie, Raportul de selectie final elaborat pentru 

fiecare masura in parte. Cele 10 proiecte selectate la nivelul GAL au fost depuse la Oficiul Judeţean 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) VÂLCEA, unde s-a efectuat verificarea 

conformitatii initiale, urmand a se realiza verificarea in teren a acestora. 

 In data de 30.01.2014, a fost lansata sesiunea de cereri de proiecte pentru masurile: 421 – 

“Implementarea proiectelor de cooperare”, 121-“Modernizarea exploatatiilor agricole”, 313-

“Incurajarea activitatilor turistice”. In acest sens GAL Microregiunea Horezu va desfasura in 

perioada 10-12 februarie 2014, o sesiune de prezentari a celor 3 masuri lansate, ce vor fi sustinute 

de expertii GAL in toate localitatile membre. 

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.   

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

www.galmicroregiuneahorezu.ro si 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 ce urmeaza a fi lansate. 
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