
 
 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER”  
 

Data publicării: 16  SEPTEMBRIE 2014 
 
                                                                                                           COMUNICAT DE PRESA 
 

APEL SELECȚIE PROIECTE MASURA 41.421 
 

   ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI – GAL „COLINELE OLTENIEI” 
 

 

     Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte Nr. 2 din 2014  – Masura 421- Implementarea proiectelor de cooperare. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei”, autorizat de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de 

Dezvoltare a teritoriului, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari din județul Dolj, comunele: Almaj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernatesti, 

Cotofenii din Dos, Gogosu, Grecesti, Isalnita, Predesti, Scaesti, Seaca de Padure, Sopot și comuna Bicles din județul Mehedinti, deschiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor pe măsura  41.421– corespondent PNDR masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare.Apelul de selectie in varianta 

simplificata si detaliata pentru masura enuntata si fisa masurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro si se va gasi pe suport de 

hartie si CD/DVD la sediul GAL. 

 

Data lansarii: 16.09.2014                                                          Data limita de depunere a proiectelor: 25.09.2014, ora 17.00 

 
Perioada de depunere a proiectelor: 16 septembrie 2014 – 25 septembrie 2013. 

Fondurile disponibile alocate acestei masuri/ Masura 41.421– 15.000 de euro 
 
 

Locul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun la sediul GAL „Colinele Olteniei”, com. Cotofenii din Dos, Str. Iovipale, nr. 170, de luni-vineri, în intervalul 

orar 09.00 - 17.00. 
 

Valoarea minima nerambursabilă a unui proiect: 5.000 euro   

Valoarea maxima nerambursabilă a unui proiect: 15.000 de euro 

Numar de proiecte: 1 

Solicitanti eligibili: Grupurile de Actiune Locala . 

Finantare nerambursabila ( FEADR + contributie nationala ): 100%. 

 
 
Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima versiune a ghidului solicitantului aferent fiecărei măsuri, emis de APDRP 

disponibil pe site-ul http://www.apdrp.ro, ghidul măsurii 41 și criteriile de selecție locale stabilite de GAL „Colinele Olteniei” disponibile în format electronic pe site-ul 

www.galcolineleolteniei.ro. Informațiile detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile în format electronic (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul GAL 

„Colinele Olteniei” din com. Cotofenii din Dos, jud. Dolj.  

http://www.galcolineleolteniei.ro/


Informații suplimentare se pot obține la Telefon 0760.678.480 / 0251.447.089,  Fax: 0251.447.089, e-mail: galcolineleolteniei@yahoo.com . 

Modul de anunțare a rezultatelor: Rapoartele de selecție vor fi publicate pe site-ul GAL „Colinele Olteniei”, afișate la sediu și transmise în scris către solicitanți. 

 

 
 

 

Grupul de Actiune Locala „Colinele Olteniei” C.I.F. 31223991, Com. Cotofenii din Dos, Jud. Dolj  

Tel/Fax 0251.447.089,  

e-mail: galcolineleolteniei@yahoo.com  

 site:      www.galcolineleolteniei.ro 
 
 
 
 

 


