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Contract de finantare nr. C19401079011641711978/ 20.12.2016 

APEL DE SELECTIE Nr. 2 
 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea 
primului apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2017 în perioada 20 
decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, pentru măsura M1/6B din Strategiei de 
Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile 
disponibile pe masură: 
 Masura M1/6B - Sprijinirea investițiilor de utilitate publică și a serviciilor 

locale pentru dezvoltarea economică și socială  a teritoriului GAL Colinele 
Olteniei (476.287,17 euro); 

 

Pentru masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si 
beneficiarii eligibili  sunt: 

 Masura M1/6B -  Sprijinirea investițiilor de utilitate publică și a serviciilor locale pentru 
dezvoltarea economică și socială  a teritoriului GAL Colinele Olteniei (200.000 de euro/ proiect, 
iar valoarea totală a proiectului nu va depăși 400.000 euro/proiect): 

-  Societatea civilă 

- Comune 

- Asociații de comune 

- Asociații de dezvoltare intercomunitară. 

Solicitanții pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții derulate de GAL Colinele Olteniei cu 

respectarea condițiilor prevăzute la art. 3, art. 6, art. 26 din HG. Nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor programului national de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele UAT.  
Reprezentantul Legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
Reprezentantul Legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este președintele consiliului de 
administrație, în conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna 
Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj, incepand cu data de 
20 decembrie 2017, în zilele de luni - vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. 
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 31.01.2018, orele 14.00.  
Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente 
măsurii lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL 
„Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, 
jud. Dolj.  
Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la 
numărul de telefon 0727392953. Informatii detaliate pentru proiectele ce se 
încadrează în măsura deschisă prin prezentul apel pot fi obținute și prin 
consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-
ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție. 

 

http://www.galcolineleolteniei.ro/

