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APEL DE SELECTIE NR. 5/2018 

VERSIUNE SIMPLIFICATA 
 

Măsuri lansate 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de 

proiecte nr. 5/2018 pentru urmatoarele masuri: 

 M3/3A – Sprijinirea sectorului de procesare a produselor din sectoarele agricole din teritoriul 

GAL „Câmpia Burnazului” 

 M8/6B - Înfiinţarea infrastructurii publice adresată categoriilor defavorizate şi minorităţilor  

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 10 septembrie 2018, ora 08.30. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 10 octombrie 2018, ora 16.30. 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili 

 Beneficiari eligibili - M3/3A: IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 

conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările și completările ulterioare) precum si cooperative agricole de procesare 

a produselor agricole si grupuri de producători, care au ca scop comercializarea în comun a 

produselor agricole, definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Beneficiari eligibili - M8/6B: autorităţile locale și asociațiile acestora, definite conform 

legislației în vigoare; autorităţile locale, în parteneriat cu actorii sociali relevanţi; furnizori de 

servicii sociale în condiţiile legii; ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare; întreprinderi 

sociale; GAL-ul. 

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură 

Masura 
Fondul disponibil/ 

masura 

Suma maxima 

nerambursabila care 

poate fi acordata 

pentru un proiect 

M3/3A – Sprijinirea sectorului de procesare a 

produselor din sectoarele agricole din teritoriul 

GAL „Câmpia Burnazului” 

85.143,43 Euro 85.143,43 Euro 

M8/6B - Înfiinţarea infrastructurii publice adresată 

categoriilor defavorizate şi minorităţilor  
100.000,00 Euro 100.000,00 Euro 

 

Locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, in 

intervalul orar 08.30 - 16.30. 
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Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 8.30-16.30, la sediul 

GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-

mail: galcampiaburnazului@gmail.com. 

 

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

 


