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                   Lansarea celui de-al treilea Apel de Selectie din anul 2013 

 
Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului anunta lansarea celui de-al treilea Apel de Selectie a proiectelor aferent anului 2013. 

Proiectele se vor depune in perioada 09.09.2013 – 09.10.2013, la sediul GAL “Colinele Buzaului” din Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau, 
zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00 – 16.00, data limita de depunere fiind 09.10.2013, orele  12.00.  
 

 Masura 411 - 111 – “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 45.000 Euro, din care suma maxima 
nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 9.000 Euro; 

 
Solicitantii vor respecta cerintele prevazute in fisa masurii din PNDR si din PDL aferenta masurii 411 - 111, disponibile pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale www.madr.ro , si pe site-ul  www.galcb.ro . Se va utiliza formularul cadru de Cerere de Finantare pentru servicii (Formularul E 1.1 LS), disponibil pe site-ul 
www.apdrp.ro . In  cadrul formularului E 1.1 LS sunt mentionate si anexele care trebuie completate si atasate Cererii de Finantare. La pct. E din Cererea de Finantare sunt 
mentionate documentele obligatorii care vor fi prezentate de catre solicitant odata cu Cererea de Finantare si care,impreuna, vor fi verificate conform metodologiei din Manulalul 
de procedura pentru implementarea masurii 41. Prevederile fisei masurii 411 – 111 se completeaza cu: reglementarile cuprinse in Notele si Clarificarile emise de APDRP, cu 
Ghidul Solicitantului si Manualul de procedura afferent masurii 41, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, publicate pe site-ul www.apdrp.ro . 

 
Beneficiarii directi ai Masurii 411 – 111 pot fi: 

 Instituţii de învăţământ: licee şi  colegii cu  profil agricol, silvic sau alimentar; 
 Entităţi private - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii; 
 Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară. 

 
Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locala “Colinele Buzaului” va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul, deschis de luni pana vineri in 

intervalul orar 8.30 – 16.30, la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul 
de telefon 0238.890.240 sau prin e-mail la: leader@galcb.ro  sau contact@galcb.ro. Varianta electronica (suport CD-DVD) sau pe support tiparit a informatiilor detaliate 
aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau. 

 
  


