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Anun! privind deschiderea
apelului de selecfie a proiectelor pentru misura:

M3.4/68 _ MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA
CAMPIA GAVANU BURDEA

Numirul de referin!5
al sesiunii de selecfie a proiectelor: 1/2077 :

M3/ I 68: 10.08.2017 - 11.09.2017

ryR.. 2Zf O/n o[.ot.eo/?
Data publicirii: 09.08.2017

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunfe lansarea, in data de
L0.08.2017, a apelului de seleclie a proiectelor pentru misura; M3.4/68 - MODERNIZAREA
SATELOR DIN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA CAMPIA GAVANU BURDEA.

Beneficiari eligibili: Comunele gi asociagiile acestora conform legislaliei nalionale in vigoare;
ONG-uri pentru investilii in infrastructura educalionali [grldinile); ONG-uri definite conform
legislafiei in vigoare; Unit5li de cult conform legislaliei in vigoare; Persoane fizice
autorizate/societ5fi comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de
utilitate publicS, de clasi B, din teritoriul GAL CAmpia Givanu Burdea;

Fondurile disponibile alocate in aceasti sesiune:
- pentru misura M 3.4 /68: 904.132,92 Euro.

Suma maximi nerambursabili care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:
- 100.000,00 Euro.

Data limiti de depunere a proiectelor: 11.09.2017, ora 13.00

Locul 9i intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asociayiei Grup de Acfiune
Locali CAmpia "CAmpia Givanu Burdea" din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, judelul Teleorman,
in fiecare zi lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00.

Informalii detaliate privind accesarea ;i derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru misura M3.4/68, postat pe pagina de internet a GAL:
www,. ga I canr pi agava n rrbuxlea.ro

Datele de contact unde solicitanfii pot obline informafii suplimentare: sediul Asocialiei
Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea", din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, jude;ul
Teleorman, Telefon: 07 66.437 .97 5, tel. 0247 3 3 1 09 3, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Toate informafiile detaliate, aferente misurii M3.4/6P lansate in cadrul prezentului apel de
selecfie, sunt disponibile pe suport tipirit la sediul GAL.

Asociafia Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea"
Pregedinte,


