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GAL Microregiunea Horezu sprijina gospodarii din Nord Vestul judetului 
Valcea prin finantari in cadrul axei LEADER 

 
 Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu, care reuneste organizatii din 9 localitati 

din Nord-Vestul judetului Valcea (Horezu, Costesti, Vaideeni, Maldaresti, Slatioara, 

Tomsani, Stroesti, Barbatesti, Otesani) desfasoara in aceasta perioada apeluri de proiecte 

pentru masurile 121- “Modernizarea exploatatiilor agricole”,  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”. De asemenea a fost lansata 

sesiunea a II-a a apelului de selectie pentru masura 122 „Îmbunătăţirea valorii economice 

a pădurii”. 

 De la lansarea Apelurilor in data de 25.11.2013, respectiv 09.12.2013, GAL 

Microregiunea Horezu a organizat sesiuni de prezentari ale masurilor lansate, sustinute de 

specialistii proprii. Actiunile de informare s-au desfasurat in toate localitatile membre GAL, 

unde peste 100 de potentiali beneficiari au fost informati in mod direct cu privire la 

oportunitatile de finantare active, fiind explicate detaliat fiecare dintre masurile de finantare ce 

pot fi accestate in cadrul acestor sesiuni. Au fost distribuite materiale tiparite de promovare 

(pliante – 1600 buc. , flyere informare – 1400 buc., flyere programare intalniri – 1000 buc., 

afise – 350 buc.) continand informatii necesare pentru potentialii beneficiari si datele de 

contact ale GAL Microregiunea Horezu, care asigura consultanta primara.   

 In aceeasi perioada, echipe de promotori au participat cu stand propriu si au distribuit 

materiale de promovare in cadrul a sase targuri saptamanale ce au avut loc in localitatile 

Horezu, Barbatesti si Stroesti.  

 Pana la aceasta data, un numar de  128 de potentiali beneficiari au solicitat si primit 

informatii si clarificari in mod direct, la sediul organizatiei, in dialog cu expertii GAL 

Microregiunea Horezu. 

  Informatii privind accesarea masurilor puteti obtine, in mod gratuit, la sediul GAL 

Microregiunea Horezu, din orasul Horezu, str. 1 Decembrie nr. 11 (Casa de Cultura 

“Constantin Brancoveanu”, Corp B, parter) in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 si 16:00, 

pe site-ul www. galmicroregiuneahorezu.ro.  
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