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ANUNŢ 

 

ASOCIATIA G.A.L. MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE organizeaza, la sediul GAL, 

in datele de 26 si 27 martie 2019, doua evenimente de informare privind stadiul 

implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea 

Veche.   

Finantarile derulate prin G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche sunt prevazute in 

cadrul submasurii 19.2 a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 – 

Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, 

Asociatia G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche avand un buget total alocat celor 

10 masuri de finantare in valoare de 2.307.368,31 euro. 

Asociatia G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche a primit pana in prezent 39 de 

solicitari de finantare in cadrul celor 16 apeluri deschise in perioada 2017-2018.  

In baza rapoartelor de selectie finale au fost declarate eligibile si selectate un 

numar de 33 de cereri de finantare in valoare de 1.585.736,28 euro.  

Pana la acest moment au fost incheiate 27 de contracte de finantare cu AFIR, in 

valoare de 1.320.727 euro reprezentand 57% din totalul finantarii Strategiei de 

Dezvoltare Locala G.A.L, 5 proiecte aflandu-se in verificare la AFIR, iar 1 proiect a 

fost retras dupa depunerea acestuia la AFIR. 

Prin urmare, lansam invitatia de a participa la aceste evenimente tuturor factorilor 

locali interesati si potențialilor solicitanti din teritoriul GAL (fermieri, asociații 

agricole, întreprinderi existente sau nou-infiintate, ONG-uri, organizatii ce 

reprezinta interesele minoritatilor locale, comunele, prin reprezentantii lor legali, 

etc).  

 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 07426 246 827 – Roxana 

GRECEANU - Expert animare si e-mail: office@aspir-leader.ro 


