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COMUNIC AT DE PRESA  

Asociatia G.A.L. Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor anunta lansarea unei noi sesiunii de cereri de proiecte pentru anul 2014,astfel:  
 

Denumirea Masurii Perioada 
estimata a 
apelului de 

selectie 

Fond 
disponibil 

alocat 
(euro) 

Suma máxima 
nerambursabila 

per proiect 
(euro) 

Suma minima 
nerambursabila 

per proiect 
(euro) 

Intensitatea ajutorului public conform Ghidului 
solicitantului pentru Masura 

 
1. Masura 1.1.2-«Instalarea 
tinerilor fermieri» 

 
15 septembrie 

- 
20 octombrie  

 
88.000 

 
40.000 

 
12.000 

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Masurii 
112 din PNDR disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si 

www.gal-tinutulposadelor.ro. 
Disponibilitatea unei variante electronice(suport CD/DVD) sau 
suport tiparit a informatiilor detaliate     aferente masurii 112: 
in urma unei solicitari scrise si inregistrate la sediul GAL 
Făgăraşul de Sud-Ţinutul Posadelor  

 
2.Masura 1.2.1.- «Sprijin pentru 
cresterea valorii economice a 
microfermelor» 

 
15 septembrie 

- 
20 octombrie 

 
9.241 

 
9.241 

 
5.000 

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Masurii 
121 din PNDR (varianta 11 din iunie 2013)disponibil pe 
site-ul www.apdrp.ro si www.gal-tinutulposadelor.ro. 
Disponibilitatea unei variante electronice(suport CD/DVD) sau 
suport tiparit a informatiilor detaliate     aferente masurii 121: 
in urma unei solicitari scrise si inregistrate la sediul GAL 
Făgăraşul de Sud-Ţinutul Posadelor 

 
3.Masura 4.2.1.- «Proiecte de 
cooperare» 

 
15 septembrie 

- 
20 octombrie 

 
12.500 

 
12.500 

 
5.000 

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Masurii 
421 din PNDR disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si 
www.gal-tinutulposadelor.ro. 
Disponibilitatea unei variante electronice(suport CD/DVD) sau 
suport tiparit a informatiilor detaliate     aferente masurii 421: 
in urma unei solicitari scrise si inregistrate la sediul GAL 
Făgăraşul de Sud-Ţinutul Posadelor 

  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE,SPRIJIN ŞI CONSILERE :la sediul GAL din comuna Domneşti,sat Domneşti, str.C-tin Brancoveanu,nr.2, et.2, jud.Argeş . 
Email: office@gal-tinutulposadelor.ro , tinutulposadelor@gmail.com . Nr. Telefon fix:   0374.058.079       Nr.telefon mobil: 0752.119.084.             
Program de lucru: in fiecare zi a saptamanii, intre orele 8.30 – 16.30. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-tinutulposadelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-tinutulposadelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-tinutulposadelor.ro/
mailto:office@gal-tinutulposadelor.ro

