
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

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa Leader

APEL DE SELECTIE
SESIUNE DESCHISĂ PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE

MASURA 41.123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41.123-1/2013 - 15.03-06.05.2013
Grupul de  Acţiune Locală Dunărea de Sud anunta  lansarea in perioada 15 martie 2013 – 06

mai 2013 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 41.123 – Cresterea valorii adaugate a
produselor agricole si forestiere .

1. Data lansarii apelului de selectie: 15 martie 2013
2. Data limita de depunere a proiectelor: 6 mai 2013
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru Masura 123 - “ Cresterea valorii adaugate a produselor agricole

si forestiere” se va face la sediul Grupului de Actiune Locală Dunărea de Sud din comuna Suhaia, Str.
Şoseaua Dunării, nr. 220, in intervalul orar 09.00-14.00.

4.  Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: - 200.000 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect :

20.000 euro.
6. Suma maximă eligibilă a unui proiect: 40.000 euro.
7. Solicitantul trebuie să depună o Declaraţie prin care se angajează să raporteze către GAL

toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Modelul
acesteia de găseşte pe site-ul www.dunareadesud.ro

8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 123 care se găseşte 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.

9. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinască solicitantul odată
cu depunerea proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 123 care se găseşte 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.

10. 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.

Acestea sunt afişate la sediul GAL, sediile primăriilor partenere şi sediul Consiliului Judeţean
Teleorman.

11. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea Raportului de
Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud - www.dunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau fax
privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.



12. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificării, la registratura GAL. Anunţarea rezultatelor finale precum şi
notificarea în scris a câstigătorilor, se va face imediat după soluţionarea  contestaţiilor, dar nu
mai tarziu de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine la sediul GAL Dunărea de
Sud din comuna Suhaia, email: dunareadesud@yahoo.com sau telefon 0274.451.474.


