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               Nr. 101/10.04.2014 

ANUNT SIMPLIFICAT 
PRIVIND LANSAREA CELUI DE-AL TREILEA APEL DE SELECTIE PROIECTE PENTRU ANUL 2014 

IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA  „ECOUL CAMPIEI BUZĂULUI” 
 

Numarul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 03/14.04.2014 GAL “Ecoul Campiei Buzaului”. 
 
Proiectele se vor depune in perioada 14.04.2014 – 30.05.2014, 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 30.05.2014 inclusiv.  
 
Masurile din PNDR – Axa IV LEADER pe care se pot depune proiecte la Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului”: 
- Masura  411-111 - “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 16.200 euro, din care 

suma maxima nermabursabila pentru finantarea unui proiect este de 16.200 euro; 
- Masura 411-121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 14.400 euro, din care suma maxima 

nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 14.400 euro; 
- Masura 411-123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”-  fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 161.200 euro, din 

care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 100.000 euro. 
 Tipuri de beneficiari eligibili: 
             Masura 411-111,, “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” - beneficiarii directi (furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte) pot fi entitati publice sau private care activeaza în domeniu, sunt înfiintate conform legislatiei în vigoare în România si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si 
de selectie. 

Masura 411 - 121 “Modernizarea expioatatiilor agricole” - persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici), persoana fizica autorizata, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe acţiuni, societete in comandita pe acţiuni, societate cu răspundere 
limitata, societate comerciala cu capital privat, societate agricola, societate cooperativa agricola, grup producători constituiti conform OG nr. 37/2005, cooperativa agricola. 



                                                                                                                                                      
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI 

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

  
  

                        
       

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI, 
Orasul Pogoanele, str Unirii nr.18, județul Buzău, CF 27281013 
Telefon/Fax: 0238/552006 
www.galecb.ro, leader@galecb.ro; contact@galecb.ro 

      

Masura 411 - 123 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” - micro-intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii definite in conformitate cu 
Recomandarea (CE) nr.361/2003. 
 
 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 GAL,  
                                                                                                   Georgeta Bisoceanu 


