
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” (G.A.L.O.P.) 
Comuna Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, 

                       C.I.F.: 32064010, telefon/ fax : 0771/ 392770, 0349/525273  
e-mail: contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro 

 

ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE 
                                                    

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta 
prelungirea in perioada 18.10.2017 – 15.02.2018 a sesiunii de depunere a proiectelor 
pentru  Masura 5/6B – „Dezvoltarea satelor”.  

 
 

 Data lansarii apelului de selectie: 18.10.2017 

 Perioada de depunere : 18.10.2017 – 15.02.2018 
 

 Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili : 
Masura 5/6B – „Dezvoltarea satelor” 
Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 5/6B sunt: 
- Comunele definite conform legislației în vigoare; 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de 
patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; 
 

 Fonduri disponibile pentru Masura 5/6B : 710.430.10 euro. 
  

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect : 75.000 
euro. 

 

 Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 15 februarie 2018, ora 14:00 (cu raport 
de evaluare a proiectelor pentru perioada 18.10.2017 – 15.11.2017, 16.11.2017 – 
15.12.2017, 16.12.2017 – 15.01.2018, 16.01.2018 – 15.02.2018), iar depunerea proiectelor 
se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, 
nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, in̂ intervalul orar 09:00 – 14:00.  
 

 Informatii detaliate  privind accesarea si derularea masurii  M5/6B- „Dezvoltarea 
satelor” sunt  

cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de 
internet www.oltulputernic.ro.  
 

 Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare : 
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, 
județul Olt, telefon 0349/525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, 
website: www.oltulputernic.ro . 
 

 La sediul GAL G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit 
si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 5/6B. 
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