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COMUNICAT

Încheiere sesiune de acțiuni de animare
Evenimente publice de animare

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, a desfășurat în perioada 2 2 – 31 mai
2017, în localitățile din teritoriul GAL, 17 evenimente publice de animare, în cadrul proiectului
finanțat prin PNDR 2014-2020, în cadrul sub-măsurii 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de
funcționare și animare". Evenimentele s-au desfășurat în sălile de ședință din cadrul primăriilor,
începând cu orele 10:00. La acestea au participat un minim de 15 persoane, acestea provenind
din toate structurile sociale ale localităților.

În cadrul evenimentelor, au fost prezentate toate cele 9 măsuri cuprinse în cadrul SDL
2014-2020 prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile, precum și
activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL.

Evenimentele au fost de tip interactiv, participanții putând interveni cu întrebări. Au
fost folosite roll-up-uri, bannere de tip spider, materiale video care au cuprins informații despre
tipul măsurilor, valoarea totală alocată din SDL, beneficiari, acțiuni eligibile, condiții de
eligibilitate, criterii de selecție și sume aplicabile. Fiecare participant a primit câte o mapă cu
materiale de animare și promoționale (notes, pix, pliante, flyere).



ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu -Măgurele,nr.21

TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com
Web: www.galdunareadesud.ro

Proiect finanțat prin submăsura 19.4 FEADR 2014-2020
Contract de finanțare nr. C19401022011633610355/06.12.2016

De asemenea, în fiecare localitate din
teritoriul GAL, a fost predat câte un roll-up
cu informații despre măsurile cuprinse în
cadrul SDL 2014-2020, acesta urmând să fie
expus în cadrul primăriei, în locuri de maximă
vizibilitate.

La final, au fost realizate liste de
prezență și fotografii.

Alături de membrii echipei tehnice
GAL Dunărea de Sud,  au fost și reprezentanți
ai OJFIR Teleorman.

Te așteptăm cu proiectele tale pentru dezvoltarea regiunii
noastre!

GAL Dunarea de Sud se dezvolta cu LEADER !


