
ASOCIAȚIA 
            ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 
        Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Judec. Focșani 

         C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

       Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 
 

 
Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401021011624118856/29.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Măsurii 19  Sub - Măsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

APEL DE SELECȚIE 
(varianta simplificată) 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud – Est, cu sediul în localitatea Răstoaca, 

județul Vrancea, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile 
Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din comunele Bălești, Ciorăști, Gugești, 
Gologanu, Măicănești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăști și Tătăranu din județul 
Vrancea, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni din județul Brăila, respectiv Nămoloasa din județul 
Galați. 

Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunară Nr. 1/2017  
începând cu data de 07.08.2017 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul  Strategiei de 
Dezvoltare Locală: 

1. M3 - Dezvoltarea exploatațiilor. Buget total  133.700 Euro 
 Beneficiari eligibili: tineri fermieri , care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, 

organizat ca PFA, II, IF, SRL(asociat majoritar sau administrator). 
 Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect :50.000 euro 

2. M4- Servicii de bază și reînnoirea satelor. Buget total  1.400.907 Euro 
 Beneficiari eligibili: Comunele, ONG-uri, persoane fizice autorizate/societăți comerciale 

care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică. 
 Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect :100.000 Euro 

3. M7- Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro – întreprinderilor. Buget total  133.721 
Euro 
 Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi care propun activități non-agricole complet nou 

înființate(PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația 
rurală(non-agricole) 

 Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect :50.000 euro 
 

Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue cu evaluare lunară Nr. 1/2017 se face la 
sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud – Est din comuna Răstoaca, județul Vrancea 
în intervalul orar 09:00 – 14:00 până la data de 31.12.2017. 

Depunerea  proiectelor în cadrul sesiunii continue cu evaluare lunară se oprește când 
valoarea proiectelor depuse este mai mare de 120% din valoarea alocată măsurii. 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. 

Ghidului solicitantului și procedura de selecție se regăsesc pe site-ul 
www.galvranceasudest.ro  . 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt disponibile pe suport  
tipărit la sediul GAL Vrancea Sud Est din localitatea Răstoaca, unde pot fi consultate de către posibilii 
solicitanți.  

Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Vrancea Sud Est la sediul din 
comuna Răstoaca, județul Vrancea la tel 0237/267474 sau prin e-mail la galvnsudest@gmail.com . 
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