Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud
Comuna Suhaia, Str. Şoseaua Dunării, nr. 220, Judetul Teleorman
Tel/Fax: 0274.451.474 Email: dunareadesud@yahoo.com
APEL PRELUNGIRE
SESIUNE PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE
GAL Dunărea de Sud anunţă prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe anul 2013 pentru
măsurile :
M41.121-1/2013 – Modernizarea exploatațiilor agricole
M41.123-1/2013 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere
M41.322-2/2013 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale.
Așadar prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsurile M41.121, M41.123, și ce-a de-a doua
sesiune de cerere de proiecte pentru Măsura M41.322 se desfășoară în perioadele :
- M41.121-1/2013 15.03 – 28.05.2013 ora 14,00
- M41.123-1/2013 15.03 – 31.05.2013 ora 14,00
- M41.322-2/2013 15.03 – 14.06.2013 ora 14,00.
Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate mai sus se va face la sediul GAL Dunărea de Sud
din Str. Şoseaua Dunării, nr. 220, comuna Suhaia, județul Teleorman în intervalul orar 9.00-14.00.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Măsurilor 121,
123 şi 322 care se găsesc pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro sau pe site-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de
proiecte.
Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Dunărea de Sud: Descrierea
criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu sunt disponibile pe site-ul GAL
Dunărea de Sud www.dunareadesud.ro.
Toate condițiile din apelurile de selecție p entru Măsurile M41.121, M41.123 și M41.322 lansate în
data de 15 martie 2013 rămân neschimbate.
Ne puteți contacta la nr. de tel.: 0247 451 474 sau ne puteți scrie pe adresa de mail:
dunareadesud@yahoo.com pentru a afla informații suplimentare privind accesarea fondurilor
nerambursabile pentru dezvoltarea rurală prinAXA 4 LEADER.
Informaţii detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL Dunărea de Sud în
format electronic sau tipărit şi pe www.dunareadesud.ro

