
 

 

 

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR NR. 1/2018 
Măsura- M 3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI” 

-VARIANTA SIMPLIFICATĂ- 
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2018 

Codul măsurii: M3.2/6B 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Clăniței, cu sediul în comuna Olteni, str. Marin Preda, 

nr. 82, județul Teleorman, anunță prelungirea apelului de selecție pentru măsura Măsura  - M 

3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI” 

din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020, deschis în perioada 28.02.2018 – 

28.05.2018, pe perioada 29.05.2018 -  28.06.2018. 

1. Data lansării apelului de selecție – 28.02.2018 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: M 3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în 
teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI” 

3. Beneficiari eligibili: 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese; 
 Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii 

sociale. 
4. Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2/6B: 107,463,11 Euro. 

5. Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 3.2/6B: 107.463,11 

Euro. 

6. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect:  

– 70.000,00 Euro. 

7. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: proiectele 
se depun la sediul GAL Valea Clăniței, în comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul 
Teleorman, de luni până vineri intre orele 09.00 – 17.00.  
Data limită este 28.06.2018, ora 17.00. 

8. Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în 

Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.2/6B și anexele la ghid,  postate 

pe pagina de internet a GAL:  http://www.valeaclanitei.ro/ 

9. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul 

Asociației Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței”, Comuna Olteni, str.  Marin Preda, nr. 82, 

județul Teleorman, telefon   0721.379.930/ 0374.982.244, email: 

gal.valeaclanitei@yahoo.com 

10. Pentru consultare: toate informațiile detaliate, aferente prelungirii perioadei de 
depunere proiecte pe măsura M 3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul 
Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI”, sunt disponibile pe suport tipărit la 
sediul GAL. 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței” 

Președinte, 

MĂRCUȘANU EMILIAN 

http://www.valeaclanitei.ro/

