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Localitatile din Microregiunea Horezu beneficiaza de oportunitati de 
finantare in cadrul axei LEADER 

 

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

din Nord-Vestul judetului Valcea, respectiv Horezu, Costesti, Vaideeni, Maldaresti, 

Slatioara, Tomsani, Stroesti, Barbatesti, Otesani a lansat, in data de 25.11.2013, un apel 

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”. Aceasta 

oportunitate de finantare se adreseaza organizatiilor publice si private precum si persoanelor 

fizice din Microregiunea Horezu, care intentioneaza sa-si dezvolte activitatile in domeniul 

productiei – mica industrie, ateliere de productie, etc., serviciilor pentru populatie si agenti 

economici – ateliere reparatii, prestari servicii, cabinete medicale si veterinare, mecanizare, 

artizanat, mestesuguri, mic comert produse proprii, infiintarea si modernizarea 

exploatatiilor agricole - pomicultura, horticultura, culturi de camp, legumicultura, zootehnie 

etc., dezvoltarea infrastructurii de turism - primire, cazare, alimentatie publica, agrement, 

amenajare scuar-uri, locuri de campare, centre de informare, marcaje si refugii turistice etc.  

Proiectele beneficiaza de o sustinere financiara cuprinsa intre 40-100% din valoarea totala a 

proiectului si valori maxime eligibile cuprinse intre 75.000 si 200.000 Euro, in functie de 

masura pe care se aplica, zona de dezvoltare, varsta aplicantului si alte criterii.  

Informatii privind accesarea masurilor de mai sus le 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. sau in cadrul intalnirilor directe cu 

comunitatile, calendarul acestora fiind publicat pe site. 
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