
 

ASOCIATIA GAL CHEILE SOHODOLULUI LANSEAZA APELUL DE SELECTIE 

AL PROIECTELOR pentru 

 

Măsura 4.1  - Sprijin pentru investitii in exploatatii Agricole 

-SIMPLIFICAT- 

Grupul de Acţiune Locală Cheile Sohodolului  lansează prima sesiune de depunere proiecte aferente măsurii 4.1 

- Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole. 

 

Domeniul de intervenţie:  

• 2A) Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi 

modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, 

precum şi a diversificării activităţilor agricole; 

• 5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură; 

 

1. Data lansarii apelului de selectie: 23.07.2018 

 

2. Masura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

Beneficiari direcţi: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole și 

societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care 

deservesc interesele membrilor, obstile si alte structuri asociative conform legislatiei in vigoare; 

Beneficiari indirecți : populatia din teritoriul GAL 

3. Fondul disponibil pentru aceasta masura: 134.271 euro. 

 

4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect este de 100.000 euro/proiect. 

 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se depun proiectele  

• Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21.09.2018, ora 16:00, iar depunerea proiectelor se va 

face  la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului, sat Răchiți, comuna Runcu, nr. 

105, județul Gorj, în intervalul orar 10:00 – 16:00, de luni până vineri. 

 

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea SM 4.1/2A, 5D ,,Sprijin pentru investitii in exploatatii 

agricole” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL ,,Cheile Sohodolului”, disponibil pe pagina 

de internet www.galcheilesohodolului.com.  

 

7. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

     Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj. 

     Site: www.galcheilesohodolului.com , E-mail: gal.sohodol@gmail.com  

     Telefon: 0738 125 535,  Fax: 0353 109 119. 

     Program de lucru: Luni-Vineri,  interval orar: 8:30 – 16:30. 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului distribuit 

gratuit pe suport tiparit la sediul GAL Cheile Sohodolului, cat si in format electronic pe site-ul 

www.galcheilesohodolului.ro.  

Presedinte,  

Bogdan Lizia 
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