
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA,,CAMPIA BURNAZULUI"

Comuna Peretu, Judetul Teleorman

NOTA

prin care raportul de selecfie intermediar devine raport de selecfie final

Apelul de selectie 9i mdsura lansati
Apelul de seleclie de proiecte nr.712022
Mdsura MI/IC - Formare profesionald pentru imbunitSlirea gi incurajarea afacerilor in
sectorul agricol din teritoriul GAL ,,C6mpia Burnazului"

Raportul de seleclie care face obiectul prezentei Note

Raportul de seleclie nr. L68/23.02.2023 aferent Apelului de seleclie de proiecte nr. L/2022

Etapele procedurii de evaluare si selectie aplicate
r Pe data de 22.L1.2022 a fost lansat Apelul de seleclie de proiecte nr. I/2022 pentru

mdsura Mt/tC - Formare profesionali pentru imbunitdlirea gi incurajarea afacerilor in

sectorul agricol din teritoriul GAL,,C6mpia Burnazului", cu depunerea proiectelor in

perioada 22.1L.2022 - 22.12.2022. in perioada aferentd apelului de seleclie a fost depus

1 proiect;
. in data de 20.02.2023 a fost intocmit 9i publicat Raportul de evaluare nr.

L35/20.02.2023;

in data de 23.02.2023 a fost intocmit gi publicat Raportul de seleclie intermediar nr.

L68/23.02.2023, fiind respectat termenul de maxim 10 zile lucrdtoare de la data

intocmirii raportului de evaluare;

in data de 23.02.2023 a fost transmisd solicitantului notificarea cu privire la rezultatul
procesului de evaluare si selec!ie, cu respectarea termenului de maxim 3 zile lucritoare
de la elaborarea raportului de selec{ie;

Conform Procedurii de evaluare 9i seleclie a GAL, contesta!iile pot fi depuse in

maximum 5 zile lucrdtoare de la data trimiterii notific5rilor privind rezultatul evaluSrii

proiectului. in acest context, eventualele contestafii puteau fi depuse p6nd la data limitd

de 01,03.2023;

P6ni la data limiti de 01,03,2023 nu au fost depuse contestalii cu privire la Raportul de

selec!ie nr. L68123.02.2023 aferent mdsurii ML/LC - Formare profesionald pentru

imbundtSlirea gi incurajarea afacerilor in sectorul agricol din teritoriul GAL,,C6mpia

Burnazului",



ASOCIATIA GRUPUT DE ACTIUNE IOCALA,,CAMPIA BURNAZULUI"

Comuna Peretu, Judetul Teleorman

Asupra Raportului de seleclie nr, t68123,02,2023 (avdnd calitatea de Raport intermediar de
selecfie, in condiliile Ghidului Solicitantului pe subMisura 19.2) nu au intervenit modificiri,
documentul devenind Raport de Selecfie Final la data semndrii prezentei Note.

Data: 09.03.2023

Cu stim5,

Olteanu lonel

Reprezentant legal al

Asocialiei Grupul de Actiune LocalS "Cdmpia Burnazului"
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