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12.01.2015
COMUNICAT PRESA
Grupul de Acțiune Locală Orizonturi 2012, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță
lansare primului apel de selecție în perioada 12 ianuarie 2015 – 22 ianuarie 2015, pentru următoarele măsuri aferente
Strategiei de Dezvoltare Locală:

Măsura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole; tipuri de beneficiari: Privaţi: Beneficiarii eligibili
pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau
juridice, care practică în principal activităţi agricole* .
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Orizonturi 2012 din Jud. Olt, Com. Vișina Nouă, Str.
Intrarea Europei, nr. 41, Etaj 1, Camera3, în perioada 12 ianuarie 2015 – 22 ianuarie 2015, în zilele
lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 22.01.2015, orele 16.00. Pentru întocmirea și
depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile
Solicitantului pentru măsura 121 versiunea 11 a Ghidului Solicitantului, împreună cu Cererea de
Finanțare Versiunea 6, din mai 2014. In acest caz, Cererile de Finantare vor fi depuse dupa metoda
clasica si nu on-line. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat
criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este publicat pe siteul www.gal-orizonturi2012.ro.
Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti ai sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și
2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este
următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban
Fonduri nerambursabile disponibile:
• Masura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole;142.387 Euro
Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect nu poate depăși suma de 142.387 euro.
Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5000 de euro.
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primirea a contestatiilor si poate sa elaboreze
direct Raport de Selectie Final doar in situatia in care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate,
deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie
respectiv, dat fiind ca nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face prin publicarea
Raportului de Selectie Intermediar până la data de 23.01.2015, la sediul GAL, și prin notificarea solicitanților în scris
până la data de 23.01.2015. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile de la primirea notificărilor sau
în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina web www.galorizonturi2012.ro. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Acesta va fi publicat la sediul GAL până la data de 29.01.2015. iar rezultatele individuale vor fi comunicate
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 29.01.2015. Raportul de Selectie Final va fi publicat pe site-ul GAL
dupa publicarea Raportului de Solutionare a Contestatiilor.
*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 121. Informații detaliate
privind accesarea și derularea măsurii 121 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Orizonturi
2012 din Jud. Olt, Com. Vișina Nouă, Str. Intrarea Europei, Etaj 1, Camera 3, nr. 41. Ne puteți contacta la adresa de email contact@gal-orizonturi2012.ro sau la numărul de telefon 0786038824. Informatii suplimentare pentru proiectele ce
se in măsura121 cuprinsa în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe
site-ul AFIR www.afir.madr.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării apelului de selecție.

	
  
	
  

