
Nr.673/04.11.2013  

Apel de selecţie a proiectelor  
 Masura 41 submasura 41.111 

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă lansarea în perioada 05.11.2013-06.12.2013 

a primei sesiuni de cereri de proiecte. 
 Data publicarii: 05.11.2013  
 Măsura lansată prin apelul de selecţie: 41 submasura 41.111 “Formare profesională, informare și difuzare 

de cunoștințe” 
 Tipuri de beneficiari eligibili: 

 Beneficiarii finali:  
 Fermieri de semi-subzistenta, tineri fermieri si alti fermieri 
 Proprietari de paduri si alte persoane implicate in silvicultura 

 Beneficiarii directi:  
 furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, sunt entitati publice sau private care 

activeaza în domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte, sunt înfiintate conform 
legislatiei în vigoare în România si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si selectie; furnizorii de formare profesionala, 
informare si difuzare de cunostinte pot fi: 

 entitati publice: institutii de învatamânt - licee si colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar. 
 entitati private - persoane juridice care au competenta în domeniul agricol, silvic sau alimentar conforma cu obiectivele 

masurii. 
 Fonduri disponibile pentru masura: 48.000 Euro 
 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata este de: 8.000 Euro/proiect 
 Data limită de primire a proiectelor : 06.12.2013 orele 14:00 
 Depunerea proiectelor aferente masurii se va face la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 

– Microregiunea Valea Sâmbetei,  în localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural),  jud. Braşov, 
în intervalul orar  9:00 – 14:00.  

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii pot fi găsite în Ghidul Solicitantului, pe site-urile 
www.apdrp.ro şi  www.galmvs.ro . 

Pentru informaţii suplimentare, contactati  Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta 
căminului cultural), jud. Braşov, tel/fax: 0268/286 701 sau email: galmvs@galmvs.ro. 

La sediul GAL-Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică (CD/DVD) sau pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor. 
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