
 

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE 

 

Data lansării apelului de selecţie: 19.05.2014 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.

 

GAL Dunărea de Sud anunţă lansarea în data de 19 mai 2014

Instalarea tinerilor fermieri și M41.121 – Modernizarea exploata

 

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt de 

 

- în cadrul Măsurii M41.112 sunt 40.000 euro; Suma maximă nerambursabilă 

este de 40.000 euro; 

- în cadrul Măsurii M 41.121 sunt de 92.850 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finan

este de 92.850 euro. 

 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiect

 

Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate mai sus se va face 

județul Teleorman în intervalul orar 9.00-16.00.  

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro sau pe site-

 

Ne puteți contacta la nr. de tel.: 0247 435 417 sau ne pute

accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea rurală prinAXA 4 LEADER.

 

Informaţii detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL 

 

Vă așteptăm la sediul GAL Dunărea de Sud! 

 

 

 

M41.112-2/2014 – 19.05 – 29.05.2014, M41.121 – 2/2014 – 19.05 

19 mai 2014 a celei de-a doua sesiune de depunere a proiectelor pe anul 201

Modernizarea exploatațiilor agricole. 

ție sunt de 132.850 euro, din care: 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acest

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei m

pentru această sesiune de cereri de proiecte este: 29 mai 2014ora 16,00 pentru M 41.112

pentru măsurile enunţate mai sus se va face la sediul GAL Dunărea de Sud din Str. Şoseaua Turnu Măgurele

privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Măsurilor 112 și 121 care se găsesc pe site

-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de 

sau ne puteți scrie pe adresa de mail: dunareadesud@yahoo.compentru a afla 

accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea rurală prinAXA 4 LEADER. 

sunt disponibile la sediul GAL Dunărea de Sud  în format electronic sau tipărit şi pe 

19.05 – 29.05.2014. 

de depunere a proiectelor pe anul 2014 pentru măsura  M41.112 –

țarea unui proiect din cadrul acestei măsuri 

țarea unui proiect din cadrul acestei măsuri 

ora 16,00 pentru M 41.112 și M 41.121. 

Turnu Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, 

pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru 

, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte. 

pentru a afla informații suplimentare privind 

ectronic sau tipărit şi pe www.galdunareadesud.ro 


