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Anunță, 

Lansarea sesiunii 2/ 2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

M411 (prin Măsura 111 din PNDR)  - ”Formare profesională (training), informare și difuzare 

de cunoştinţe”, conform priorităților descrise în strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ            

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA         

                                                        
Data publicării 29.10.2013 

Măsura lansată prin 

apelul de selecție și 

beneficiarii eligibili 

Măsura 411 (prin Măsura 111 PNDR) 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și 

industriei agro-alimentare. 

 

Beneficiarii direcți, eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 

111, sunt:  

 

Pentru componenta 1)  

- Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, 

informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice 

şi private care activează în domeniul formării profesionale 

a adulţilor şi / sau informării şi difuzării de cunoştinţe care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Astfel, furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare 

de cunoştinţe pot fi: 

- entităţi private – persoane juridice care au competenţa în 

domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu 

obiectivele măsurii 

- entităţi publice 

Se va acorda prioritate furnizorilor de formare profesională cu 

experienţă specifică în dezvoltare rurală şi mai ales în cadrul 

programului LEADER. 

Pentru componenta 2)  
- Asociaţii agricole legal constituite, societăţi cooperative 

agricole sau de valorificare, grupuri de producători, ONG-

uri din domeniul formării profesionale. 

Fondurile 

disponibile alocate 

în această sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 411 (prin Măsura 111 

PNDR), în această sesiune sunt de 30.218 euro.Valoarea finanțării 

nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 
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5.000 si 30.000 euro, iar valoarea totală maximă a unui proiect nu 

poate depăși suma din Planul de Dezvoltare Locală. 

Data limită de 

primire a 

proiectelor/locul 

depunerii acestora 

Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013-02.12.2013. 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte 

aferentă acestei măsuri este: 02.12.2013, ora 12:00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 (prin Măsura 111 

PNDR) se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ 

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din orașul Căzănești, șos. 

Bucuresti, nr. 3,  judeţul Ialomita, în intervalul orar: 8.00-14.00. 

Informatii detaliate Informațiile detaliate pentru Măsura 411 (prin Măsura 111 PNDR) 

pot fi găsite în varianta electronică sau tiparită la sediul GAL 

IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din 

orașul Căzănești, șos. Bucuresti, nr. 3,  judeţul Ialomița și pe 

pagina web www.galil.ro. De asemenea vă rugăm să consultati și 

site-ul MADR, www.madr.ro, pentru a vizualiza Fisa Măsurii 111. 

Date de contact 

GAL 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul 

Ialomița, pagina web: www.galil.ro, 

email: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax : 0243/264.141;    

Pop Dumitru:0729882480; Simion Nicolae: 0729882486. 

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 
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