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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
 

Data publicării: 06/2012 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:     2/ M112/2012 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est anunţă lansarea, în perioada 15 iunie 2012 – 30 iulie 2012, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 112. 

 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 112 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est (com. Răstoaca) în intervalul orar 09:00 - 14:00. 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de 
selecţie va fi afişată pe site-ul www.galvranceasudest.ro şi la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 
15 iulie 2012, ora 12:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către 
Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.ro , în maxim 
30 de zile ,pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 112 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet. Vă 
aşteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunaţi la 0040.784.287.433 sau scrieţi-ne la adresa Grupul de Acțiune 
Locală Vrancea Sud-Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea, sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 112 trebuie sa conțină documente conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI". 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP (www.apdrp.ro) . 
Criteriile de selecție pentru proiectele măsurii 112 sunt postate pe site-ul GAL. 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 

 Vor fi  selectate proiecte care vor genera mai multe locuri de muncă. 
Comisia de selecție este formată din: 

- Reprezentanți autorități publice 2 persoane; 
- Reprezentanți parteneri private 3 persoane. 

 
Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est 
Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea 
www.galvranceasudest.ro 
E-mail : galvnsudest@gmail.com 
Tel : 0040.784.287.433 

Fondurile disponibile pentru Măsura 112 „Instalare tineri fermieri " sunt de 221.000 de Euro (913.150 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de 25.000 de Euro. 
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Nr. 

Crt. 
Criterii de selecţie M112 

Punctaj 

2012 

1 Solicitantul deține o fermă de semi-subzistență 5 

2 Solicitantul deține o exploatație agricolă într-o zonă defavorizată 5 

3 Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă 50 

4 
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislației în 

vigoare 
25 

5 Solicitantul accesează o măsură de agromediu 15 
 TOTAL 100 
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