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COMUNICAT 
Încheiere sesiune de acțiuni de animare –  

Caravana de informare a comunităților locale 
 

               Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, a desfășurat în perioada 18 – 22 
iulie 2022, în localitățile din teritoriul GAL, Caravana de informare a comunităților locale, acțiune 
de animare în cadrul proiectului finanțat prin PNDR 2014-2020, în cadrul sub-măsurii 19.4 "Sprijin 
pentru cheltuieli de funcționare și animare".  
 

Caravana de informare a comunitatilor locale a avut scopul de a informa potentialii 
beneficiari din cadrul localitatilor componente GAL despre alocarile disponibile in urma 
suplimentarii sumelor din SDL. Ca urmare a Notificării DGDR AM PNDR nr. 201339 din 
17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) , emisă 
de către DGDR AM PNDR, înregistrată la GAL Dunărea de Sud cu nr. 393/20.06.2022, prin care, în 
urma aprobării - Raportului privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție 
(FEADR și EURI), publicat la data de 08.06.2022 pe site-ul MADR cu nr. 201178 din 08.06.2022, în 
conformitate cu metodologia de calcul prevăzută în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 12, aprobat prin OMADR nr. 
93/14.04.2022, Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud a beneficiat de o suplimentare 
a alocării financiare a SDL în valoare de 561.849,08 euro, dintre care 434.972,66 euro sumă 
alocată din fonduri  FEADR și 126.876,42 euro, sumă alocată din fonduri EURI. 

 
 În cadrul caravanei de informare, angajatii GAL au distribuit atât în cadrul primăriei cat si 

persoanelor întâlnite, materiale de animare (flayere) cu informatii referitoare la sumele 
disponibile in cadrul masurilor din SDL GAL Dunarea de Sud, informații despre măsurile din SDL si 
alocări financiare disponibile, respectiv 40.000 euro (fonduri FEADR) pentru măsura M3/2B 
Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în vederea sprijinirii tinerilor fermieri din 
teritoriul GAL Dunărea de Sud şi 285.630,90 euro (fonduri FEADR) respectiv 126.876,42 euro 
(fonduri EURI) alocate măsurii M6/6B Sprijin pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică. 

 
            Punctul de plecare al Caravanei de informare a comunităților locale a fost sediul 
primăriilor.  
Alături de membrii echipei tehnice GAL Dunărea de Sud, au fost și reprezentanți ai OJFIR 
Teleorman. 
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GAL Dunarea de Sud se dezvolta cu LEADER ! 
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