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Numarul sesiunii de lansare a Apelului de Selectie : 2 / 2013 G.A.L. ”Colinele
Olteniei

1.Grupul de Actiune Locala “ Colinele Olteniei “ anunta lansarea incepand cu
data de 20.06.2013 pana la data de 20.07.2013 , a sesiunii de primire a cererilor de
proiecte pentru masura 111 – “Formare profesionala ( training ), informare si
difuzare de cunostinte “. Data limita de depunere a proiectelor este 20 .07.2013,
ora 16.00.

Fondurile disponibile pentru Masura 111 - "Formare profesionala (training ),
informare si difuzare de cunostinte “ sunt de 60.000 Euro. Depunerea proiectelor
pentru Masura 111 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “Co linele Olteniei “,
com. Cotofenii din Dos, str. Nicu Iovipale, Nr. 170, in intervalul orar 09.00 – 16.00.
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate
mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent mas urii de finantare in care se
incadreaza proiectul. Solicitantul va respevta cerinteleprevazute pentru proiectele de
servicii specifice masurii 41.

2. Grupul de Actiune Locala “ Colinele Olteniei “ anunta lansarea incepand cu
data de 20.06.2013 pana la dat a de 20.07.2013 , a sesiunii de primire a cererilor de
proiecte pentru masura 112 – “ Instalarea tinerilor fermieri “. Data limita de
depunere a proiectelor este 20.07.2013, ora 16.00.

Fondurile disponibile pentru Masura 112 - "Instalarea tinerilor fermie ri “
sunt de 240.000 Euro . Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru
finantarea unui proiect in cadrul Masurii 112 este de 40.000 Euro. Depunerea
proiectelor pentru Masura 112 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “Colinele
Olteniei “, com. Cotofenii din Dos. Str. Nicu Iovi pale, Nr. 170, in intervalul orar 09.00
– 16.00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si
eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii de finan tare in
care se incadreaza proiectul.

3. Grupul de Actiune Locala “ Colinele Olteniei “ anunta lansarea incepand cu da
ta de 20.06.2013 pana la data de 20.07.2013, a sesiunii de primire a cererilor de
proiecte pentru masura 122 – “Imbunatatirea valorii economice a padurii “. Data
limita de depunere a proiectelor este 20.07.2013, ora 16.00

Fondurile disponibile pentru Masura 122 - “Imbunatatirea valorii economice
a padurii “ sunt de 60.000 Euro. Depunerea proiectelor pentru Masura 122 se va face
la sediul Grupului de Actiune Locala “Colin ele Olteniei “,com. Cotofenii din Dos, Str.



Nicu Iovipale, Nr. 170, in intervalul orar 09.00 – 16.00. Solicitantul de finantare trebuie
sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului
Solicitantului aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

4. Grupul de Actiune Locala “ Colinele Olteniei “anunta lansarea incepand cu data
de 20.06.2013 pana la data de 2 0 .07.2013, a sesiunii de primire a cererilor de
proiecte pentru masura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta “.
Data limita de depunere a proiectelor este 20 .07.2013, ora 16.00 .

Fondurile disponibile pentru Masura 141 - “Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenta“ sunt de 120.000 Euro . Depunerea proiectelor pentru Masura 141 se
va face la sediul Grupului de Actiune Locala “Colinele Olteniei “, com. Cotofenii sin
Dos, Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, in intervalul orar 09.0 0 – 16.00. Solicitantul de
finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in
cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii de finantare in care se incadreaza
proiectul.

5. Suma maxima nerambursabila ce po ate fi acordata pentru finantarea unui
proiect este de 200.000 euro.

6. Suma maxima a unui proiect este de 400.000 euro.

7. Componenta Comitetului de Selectie a proiectelor: Selectie de proiecte este
asigurata de 15 membrii, reprezentanti ai partenerilor G.A.L. (6 persoane din sectorul
public, 6 persoane din sectorul privat, 3 persoane din sectorul civil). Componenta
nominala a membrilor Comitetului de Selectie este disponibila pe site -ul Asociatiei la
Sectiunea ”Informatii Utile”.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a G.A.L. (descrierea criteriilor
de selectie si punctajul acord at pentru fiecare criteriu) este disponibila pe site -ul
Asociatiei la sectiunea ”Informatii Utile”.

8. Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:

- Rezultatul procesului de selectie se va publica pe site -ul www
.galcolineleolteniei.ro .

- Solicitantii care au fost notificati de G.A.L. ”Colinele Olteniei” ca proiectele lor
nu au fost selectate pot depune contestatii la sediul G.A.L. in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea comunicarii.

- Contestatiile depuse se vor solutiona in maxim 30 de zile calendaristice de l a



termenul limita de depunere a contestatiilor.
- Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor va fi publicat pe site -ul

www.galcolineleolteniei.ro si prin afisare la sediul partenerilor G.A.L.
- Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor )va fi

publicat pe site-ul G.A.L. ”Colinele Olteniei” si prin afisare la sediul tuturor
partenerilor G.A.L.

9. Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului si documentele
justificative ( pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului )
aferent masurii respective , Model de Declaratie ( prin care beneficiarul se angajeaza sa
raporteze catre G.A.L. ”Colinele Olteniei” toate platile aferente p roiectului selectat, ce
vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar ), disponibil pe site -ul G.A.L. ”Colinele
Olteniei” si pe site-ul APDRP ( www.apdrp.ro ). Solicitantii trebuie sa indeplineasca
cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidurile Solicitantului
disponibile pe site-ul APDRP ( www.apdrp.ro ) si pe site-ul G.A.L. ”Colinele Olteniei”
( www.galcolineleolteniei.ro )

10. Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurilor din cadrul PNDR sunt
cuprinde in “GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil pe site-ul APDRP
(www.apdrp.ro ).

11.Pentru informatii suplimentare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltare rurala prin PNDR va puteti adresa la tel 0760678480, Email
galcolineleolteniei@yahoo.com , site www.galcolineleolteniei .ro, sau la sediul
Asociatiei GAL “Colinele Olteniei “, com. Cotofenii din Dos, str. Nicu Iovipale, nr.
170.

Atasam Modelul de Declaratie prin care membrii G.A.L raporteaza toate platile
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectua te de APDRP catre beneficiar.

www.galcolineleolteniei.ro
www.apdrp.ro
www.galcolineleolteniei.ro
www.apdrp.ro
galcolineleolteniei@yahoo.com
www.galcolineleolteniei.ro


ANTET BENEFICIAR

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a................................................. , domiciliat/ă in

........................... ,

str............................ , nr........ , bl....... , ap......... , judeţul.................... ,

posesor al CI/BI
seria.......
. , nr........... ,

CNP........................
...................... , in calitatea de

............................. , reprezentant legal
al.............................
................................
... adresa sediu: localitatea

.................. , str. ..................., nr
.......,bl.......
.. , ap.......... judeţul

....................
, cod

fiscal........................... , prin prezenta ne angajăm

să raportăm către GAL ”Colinele Olteniei” toate plăţile aferente proiectului

selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, dupa primirea de la CRPDRP a
Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare
de la data efectuarii platii.

Numele si prenumele

Semnatura ………………………

Ştampila

Data: ..................................


