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ANUNȚ privind LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE CONTINUĂ  

de către GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CALAFAT”  
 

        Numărul sesiunii de lansare (continuă) a Apelului de selecție:   1/2013 GAL „Calafat” 

        Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Calafat” anunță lansarea Apelului de selecție – 

depunere continuă – începând cu data de 15 martie 2013, pentru următoarele măsuri: 

  Măsura 411 (prin măsura 111) “Formare profesională informare și difuzare de cunoștiințe” - buget 

alocat = 108.000 euro; 

  Măsura 411 (prin măsura 121) „Modernizarea exploataţilor agricole” - buget alocat = 320.000 euro; 

 Măsura 411 (prin măsura 123) „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” - buget 

alocat = 225.000 euro; 

 Măsura 413 (prin măsura 312) „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” - buget 

alocat = 525.000 euro; 

 Măsura 413 (prin măsura 313) „Încurajarea activităţilor turistice” - buget alocat = 326.000 euro; 

 Măsura 413 (prin măsura 322) „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” - buget alocat = 

620.000 euro; 

 Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” - buget alocat = 188.000 euro. 

  Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro. 

1. Proiectele se vor depune continuu, începând cu data de 15.03.2013, la sediul GAL „Calafat” din 

mun. Calafat, str. A. I. Cuza nr. 34, parter, jud. Dolj, zilnic, de luni până vineri, între orele 9.oo – 16.oo 

2. Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție: 

 Sesiunile de selecție a proiectelor, în număr de 3 sesiuni, vor avea loc astfel: 

- Sesiunea I:   din 25.05.2013 – pentru proiectele depuse până în data de 15.05.2013 inclusiv; 

- Sesiunea II:  din 10.08.2013 – pentru proiectele depuse până în data de 31.07.2013 inclusiv; 

- Sesiunea III: din 15.10.2013 – pentru proiectele depuse până în data de 05.10.2013 inclusiv. 

 Perioada de evaluare a proiectelor va dura max. 30 zile de la data începerii sesiunii de selecție, 

iar publicarea Rapoartelor de Selecție se va face cel târziu în 5 zile de la finalizarea sesiunii. 

 Solicitanții care au fost notificați de GAL „Calafat” că proiectele lor nu au fost selectate pot 

depune contestații la sediul GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării. 

 Contestațiile depuse se vor soluționa în termen de max 12 zile. Raportul Comisiei de Soluționare 

a Contestațiilor va fi publicat pe site-ul www.calafat.org.ro și prin afișare la sediile partenerilor 

 Publicarea Raportului Final de Selecție (dupa soluționare contestații) va fi făcut public pe site-ul 

GAL „Calafat” și prin afișare publică la sediul tuturor partenerilor Grupului și al primăriilor. 

3. Solicitanții de finanțare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-

ul GAL „Calafat” și pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de 

conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului. 

4. Pentru informații suplimentare: relații la sediul GAL „Calafat” mun. Calafat, str. A.I. Cuza nr. 34, 

parter, jud. Dolj, tel. 0251 231175, sau prin e-mail: office@calafat.org.ro. 
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