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ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA-GILORT-OLTET 

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE 
  

Anunț privind prelungirea sesiunii de proiecte aferent măsurii M 19.2 – 2 / 5C  Sprijinirea accesului UAT si al 
organizatiilor din GAL, la „energie verde”, prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile 

si/sau pentru economisirea energiei 
-Versiune simplificată - 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 19.2 – 2 / 5C,   01/18 – 15.05.2018 
Data publicării anuntului de prelungire: 15.05.2018 
Numărul anunțului: A 2/2018  
Asociaţia AMARADIA-GILORT-OLTET anunţă prelungirea , în perioada 15.05.2018 – 15.07.2018, a primei sesiuni din 
2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M 19.2 – 2 / 5C  „ Sprijinirea accesului UAT si al organizatiilor din 
GAL, la „energie verde”, prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru economisirea 
energiei ”.  Pentru această sesiune se vor depune proiecte care deservesc următoarele acțiuni eligibile : 

- realizarea de investiții pentru producerea de energie regenerabilă (hidro, solară, eoliană, biomasă, etc.) 
- realizarea de investiții pentru reducerea consumului de energie prin reînnoirea unor instalații și echipamente 

mari consumatoare cu altele, înlocuirea consumatorilor clasici cu cei pe bază de surse neconvenționale, izolarea 
termică a cladirilor, etc. 

Data lansarii apelului de selectie: 15.03.2018 
Beneficiari eligibili 
Entități publice 
●   Autorități publice locale și asociațiile acestora   
Entități private:  

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

• Grupul de Acțiune Locală AMARADIA-GILORT- OLTET 
●  Cooperative din teritoriul GAL; 

• Micro-Intreprinderi  
Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala 
(FEADR+contributii nationale) este de: 430.311,17 euro. 
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 200.000  euro 
Data limita de depunere a proiectelor: 15.07.2018, ora 14:00 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala   AMARADIA GILORT OLTET din din comuna  Bustuchin, sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj in zilele 

lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. 

 Date de contact AMARADIA GILORT OLTET  
Mai multe informaţii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru 
măsura M 19.2 – 2/5C, publicat împreună cu toate anexele pe pagina noastră de internet: www. galago.ro. Deasemena la 
sediul GAL este disponibilă o versiune pe suport tipărit a Ghidului solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M 19.2 – 

2/5C și a anexelor aferente.Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: +40 253 475 
156, sau pe adresa de e-mail www.galago.ro   la sediul GAL din comuna  Bustuchin, sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj de 
luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul 
masurii, in format tiparit sau electronic. 

http://www.gal-castra-traiana.ro./
http://www.galago.ro/

