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40.000 euro pentru instalarea tinerilor fermieri

Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud va lansa în data 06 ianuarie 2015 o nouă
sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru măsura M 41.112 – „Instalarea tinerilor
fermieri”.

Suma totală alocată pentru această sesiune este de:

 40.000 euro

Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestor măsuri de investiţii este de maxim:

 40.000 de euro pentru un proiect.

Criteriile  generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investițiilor prin
Măsura 112 și sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (www.afir.ro).

Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiecte este:

 16 ianuarie 2015, ora 16,30

Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate mai sus se va face la sediul GAL
Dunărea de Sud din Str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, județul
Teleorman, de luni până vineri în intervalul orar  9.00-16.30.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Măsurii 112, care se găsesc pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale -
www.afir.ro sau pe site-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de
proiecte și pe site-ul GAL Dunărea de Sud www.galdunareadesud.ro

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.galdunareadesud.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare : tel.: 0247 435 417 sau ne puteți scrie
pe adresa de mail: dunareadesud@yahoo.com pentru a afla informații suplimentare privind
accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea rurală prin AXA 4 LEADER.

Informaţii detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL Dunărea de
Sud  în format electronic sau tipărit şi pe www.galdunareadesud.ro.


