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   Grupul de Acţiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului a semnat cu APDRP contractul de finanţare 
C4312011021012703/11.01.2012. Suma totală alocată a fost de 2.835.000 de EURO din care: 

- 2.280.000 Euro suma prevăzută în Planul de Dezvoltare Locală pentru măsura M41-
“Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” 
 

- 555.000 Euro pentru M 431.2 “Cheltuieli pentru funcţionarea grupurilor de acţiune 
locală”. 

Asociaţia GAL Ecoul Câmpiei Buzăului transmite lunar către AM PNDR o situaţie din care se 
poate observa stadiul implementării proiectelor depuse şi evaluate contractate şi a sumelor decontate 
de beneficiarii care au depus proiecte prin intermediul Gal Ecoul Câmpiei Buzăului. Din ultima situaţie 
transmisă către AM PNDR reiese că în cadrul GAL ECB au fost depuse un număr de 87 proiecte; din 
cele 87 de proiecte au fost declarate eligibile un număr de 85 proiecte. 

Valoarea totală a proiectelor contractate este de 2.218.397 Euro din care: 33.368,42 Euro 
valoare totală şi 33.368,42 Euro valoare nerambursabilă pe măsura M 111 (un nr de 5 proiecte); 
1.304.183 Euro valoare totală şi 415.589 Euro valoare nerambursabilă pe măsura M 121 (un nr de 13 
proiecte); 479.384 Euro valoare totală şi 180.844 Euro valoare nerambursabilă pe măsura M 123 (un nr 
de 2 proiecte); 731.175 euro valoare totală şi 404.348 euro valoare nerambursabilă pe măsura M 312 
(un nr de 10 proiecte); 2.229.320 euro valoare totală şi 1.156.161 euro valoare nerambursabilă pe 
măsura M 322 (un nr de 18 proiecte); 19.600 Euro valoare totală şi 19.600 Euro valoare 
nerambursabilă  pe măsura M 421 (un nr de 2 proiecte). 

Suma decontată până acum este în cuantum de 455.409,65 Euro din care: 2.539 euro pe 
măsura M 111; 158.723,67 Euro pe măsura M 121; 61.541,4 euro pe măsura M 312; 232.604,83 Euro 
pe măsura M 322. 

Rezultă că valoarea adăugată adusă de GAL Ecoul Câmpiei Buzăului este de 2.218.397 EURO 
din care 455.409,65 Euro deja încasaţi de beneficiari. 

 
Pe lângă Festivalul pepenilor, eveniment ajuns deja la ediţia a III a asociaţia de dezvoltare 

locală se poate mândri cu cele două proiecte de cooperare aflate în faza de implementare respectiv : 
”Cooperarea galurilor buzoiene – premisa dezvoltării locale” şi  „Veselia fructelor şi legumelor”.  
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