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               Nr.71 /13.03.2014 

ANUNT SIMPLIFICAT 
PRIVIND PRELUNGIREA PRIMULUI APEL DE SELECTIE PROIECTE PENTRU ANUL 2014 

IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA  „ECOUL CAMPIEI BUZĂULUI” 
 

Numarul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 01/17.02.2014 GAL “Ecoul Campiei Buzaului”. 
Proiectele se vor depune in perioada 19.03.2014 – 31.03.2014, la sediul GAL „Ecoul Campiei Buzaului” din incinta Primariei Orasului Pogoanele, Strada Unirii, nr. 

18, Judetul Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00- 15.00, data limita de depunere fiind 31.03.2014 inclusiv. 
 

Masurile din PNDR – Axa IV LEADER pe care se pot depune proiecte la Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului”: 
 Masura 413 - 312 – “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” - fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 108.000 euro, din care suma     

             maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 54.000 euro. 
 Masura 413- 322- „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza  pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” – 

fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 330.000 euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 56.000 euro. 
 Solicitantii vor respecta cerintele prevazute in fisa masurii din PNDR si Ghidul solicitantului aferent masurii in care se incadreaza proiectul, in vigoare la data lansarii 
apelului de selectie, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro, www.madr.ro si www.galecb.ro. 
 Prevederile Ghidului  Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manual de Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP si 
publicate pe site-ul www.apdrp.ro.  
 Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului” va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul, deschis de luni pana vineri 
in intervalul orar  9.00-15.00, la sediul  GAL „Ecoul Campiei Buzăului” din incinta Primariei Orasului Pogoanele, Str. Unirii nr. 18, Judetul Buzau.  
 Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0238.552.006 sau prin e-mail: leader@galecb.ro sau contact@galecb.ro. 
 Varianta electronica (suport CD-DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL din incinta Primariei 
Orasului Pogoanele, Str. Unirii nr. 18, Judetul Buzau.   

Reprezentant legal, 
Georgeta Bisoceanu 


