GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII
Com. Berzasca, Nr. 282, Jud. Caraş Severin, România;
Tel. +40 740 896990; Fax: +40 255 545651;
www.gal-clisuradunarii.ro ; office@gal-clisuradunarii.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

de lansare a apelurilor de selecţie
din cadrul Grupului de Acţiune Locală Clisura Dunării
Strategia de dezvoltare locală are în vedere dezvoltarea durabilă integrată a microregiunii,
dezvoltare bazată pe conservarea mediului natural, revigorarea tradiţiilor locale şi promovarea
produselor locale.
Beneficiarii direcţi ai proiectelor pot fi publici - comune, instituţii publice; privaţi - asociaţii,
agricultori, intreprinderi, persoane fizice / persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale
etc.
Începând cu 10 Septembrie 2014 se lansează sesiunile:
- 4/2014 pentru selecția proiectelor din cadrul măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii rurale” NR.REF.M322/04/10.09.2014
- 4/2014 pentru selecția proiectelor din cadrul măsurii 41.421 „Implementarea proiectelor
de cooperare” NR. REF. M421/04/10.09.2014
- 3/2014 pentru selecția proiectelor din cadrul măsurii 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”
NR. REF. M112 /03/10.09.2014
1. Data lansării - 10 Septembrie 2014.
2. Data limită de depunere a proiectelor - 10 Octombrie 2014
3. Teritoriul GAL Clisura Dunării
Teritoriul GAL Clisura Dunării este delimitat de raza teritorială a comunelor Gîrnic, Coronini,
Sichevița, Berzasca, Șvinița, Dubova, Eșelnița inclusiv satele aparținătoare.
4. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele
Proiectele se depun la Sediul GAL Clisura Dunării, Comuna Berzasca, Nr. 282, Căminul Cultural,
jud. Caraș Severin. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada: 10 septembrie 2014 – 10
octombrie 2014, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 16:00 exceptând ziua de 10
octombrie 2014 când sesiunea de depunere se va închide la orele 12:00.
Depunerea aplicației se realizează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de orice
altă persoană împuternicită pe baza unei delegații. Dosarele se pot transmite și prin curierat la
adresa menționată mai sus, cu confirmare de primire.
Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a
intra în procesul de evaluare.
5. Fonduri disponibile

Măsură

Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și
punerea în valoare a moștenirii rurale”
Măsura 41.421 „Implementarea proiectelor de cooperare”
Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Alocare
financiară *

Valoarea
maximă a
unui proiect

510 462

400 000

24 440
160 000

24 440
40 000

*Alocarea financiară este în EURO și reprezintă cofinanțarea publică a proiectelor la care se adaugă
contribuția proprie a beneficiarului în funcție de forma de organizare a beneficiarului și investițiile propuse
conform Ghidului Solicitantului (M 322, M 112, M 421) și Criteriile de selecție ale GAL.

Documentația necesară se regăsește pe site-ul www.gal-clisuradunarii.ro și www.apdrp.ro
Informaţii detaliate se pot obţine de la Dna Raluca Crîsta, Director Executiv GAL Clisura Dunării
la tel. 0255 545651, 0740 896 990, la sediul GAL din Comuna Berzasca, Nr. 282 sau prin e-mail:
office@gal-clisuradunarii.ro.
Cod fiscal 27742656; Cont RO33 BRDE 110S V254 2243 1100 deschis la BRD Reşiţa
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