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 Informatii privind rezultatele obtinute de GAL Colinele Buzaului in implementarea 
strategiei de dezvoltare locala 
 Pe parcursul perioadei de functionare (februarie 2013 – iunie 2014) GAL “Colinele 
Buzaului” a lansat un numar total de 10 apeluri de selectie – 5 apeluri in anul 2013 si 5 apeluri in 
anul 2014. 
 In urma acestor apeluri s-au depus la GAL un numar de 75 de proiecte pe 8 masuri din 
care: 
 69 de proiecte au fost conforme; 
 65 de proiecte au fost eligibile; 
 62 de proiecte, in valoare totala de 2.447.421 euro, au fost selectate si depuse la APDRP. 

Cele 62 de proiecte depuse la APDRP sunt: 
 45 eligibile in valoare totala de 1.457.756 euro, reprezentand 57,17 % din suma de 

2.550.000 euro alocata pentru finantarea de proiecte; 
 6 in curs de evaluare la APDRP in valoare de 624.511 euro; 
 10 neeligibile; 
 1 retras. 

Repartizarea pe masuri a celor 45 de proiecte eligibile: 
 3 pe masura 411-111 - „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in 

valoare de 22.732 euro; 
 6 pe masura 411-112 - „Instalarea tinerilor fermieri” in valoare de 164.000 euro; 
 1 pe masura 411-121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” in valoare de 46.839 euro; 
 19 pe masura 411-141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” in valoare de 

85.500 euro; 
 3 pe masura 413-312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” in 

valoare de 118.828 euro; 
 2 pe masura 413-313 – „Încurajarea activităţilor turistice” in valoare de 155.000 euro; 
 9 pe masura 413-322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" in valoare 
de 845.257 euro; 

 2 pe masura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in valoare de 19.600 euro. 
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Pentru 39 de proiecte beneficiarii au semnat contractele de finantare in valoare de totala 
de 1.270.524 euro, reprezentand 49,83 % din suma de 2.550.000 euro disponibila pentru 
finantarea de proiecte. 

Pentru 6 proiecte, in valoare totala de 185.554 euro, contractele sunt in curs de semnare. 
 
 
 


