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Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud a lansat în data 18 decembrie 2013 ultima
sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru măsura M41.312 – Sprijin pentru crearea și
dezvoltarea de micro-întreprinderi.

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 202.001 euro; Suma maximă
nerambursabilă pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 200.000 euro.

Prin Decizia Comisiei C(2013)9063 din 13 decembrie 2013 a fost aprobată revizuirea
Programului de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada de programare 2007 – 2013 și
modificarea Deciziei C(2008)3831 de aprobare a Programului de Dezvoltare Rurală număr
CCI:2007RO06RPO001.

Având în vedere că de la data de 13 decembrie 2013 se aplică versiunea XI a PNDR 2007
– 2013, în toate documentele de presupune modificarea strategiilor de dezvoltare locală în care
se face trimitere la versiunea a X-a a PNDR 2007 – 2013 se va citi ”versiunea XI-a PNDR 2007 –
2013”.

În aceste condiții anunțăm potențialii beneficiari ai măsurii M41.312 asupra noilor
prevederi ale PNDR 2007 – 2013, respectiv că în cazul în care proiectele prevăd achiziția de
utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabilă pentru investițiile realizate prin
Măsura 121, intensitatea aplicabilă fiind majorată conform prevederilor fișei tehnice a Măsurii
121 pentru fiecare tip de beneficiar.

Versiunea a XI-a a PNDR 2007 – 2013 este postată pe site-ul www.madr.ro .

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Măsurii 312 care se găsește 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 și pe site-ul GAL Dunărea de Sud www.dunareadesud.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.dunareadesud.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.dunareadesud.ro.


