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Comunicat de presa 
 Data publicarii: 3 Februarie 2014  

Asociatia Grupul de Actiune Locala “Microregiunea Horezu” anunta lansarea sesiunii de cereri de 

proiecte pentru: 

 

Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” 

Data lansarii apelului de selectie: 30.01.2014 

Data limita de depunere a proiectelor: 03.03.2014 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 30.000 euro 
Fond public disponibil alocat pentru Masura 421 este de 50.000 euro 
Beneficiari eligibili: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub măsura 431.2 
“Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au 
încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri; Alte persoane juridice organizate în 
conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune 
Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 
dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în 
cadrul acestei sub-măsuri. 
 
Masura 41.121-“Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Data lansarii apelului de selectie: 30.01.2014 

Data limita de depunere a proiectelor: 03.03.2014 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 87.500 euro 
Fond public disponibil alocat pentru Masura 41.121 este de 250.000 euro 
Beneficiari eligibili: Persoana fizică, Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi 
familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în 
comandită pe acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate 
agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă – (conform prevederi 
ghid masură) 
 
Masura 41.313-“Incurajarea activitatilor turistice” 
Data lansarii apelului de selectie: 30.01.2014 
Data limita de depunere a proiectelor: 03.03.2014  
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro 
Fond public disponibil alocat pentru Masura 41.313 este de 376.304 euro 
Beneficiari eligibili:  Micro-intreprinderile, inclusiv societăti cooperative de gradul 1 mestesugăresti si de 
consum, Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici, Comunele prin reprezentantii lor legali, ONG-
uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare - (conform prevederi ghid masură) 
 

Depunerea proiectelor pentru masurile mentionate mai sus se va face la sediul Asociatiei GAL 
Microregiunea Horezu, str. 1 Decembrie nr. 11, Casa de Cultura Constantin Brancoveanu, corp B, Horezu, 
jud. Valcea, de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: 
www.galmicroregiuneahorezu.ro sau site-ul APDRP: www.apdrp.ro sau MADR: www.madr.ro. 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe 
adresa de e-mail galhorezu@horezuland.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea 
Horezu”, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau 
electronic (CD/DVD). 
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