
                  
                                       

                             „Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul 

Național de  Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 

 

COMUNICAT PRESA  

ANUNȚ – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE MĂSURA 

M1/2A – “SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICRO-REGIUNEA GAL 
CRIVĂŢUL DE SUD-EST” 

ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI - GAL CRIVĂŢUL DE SUD-EST 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est anunță potențiali solicitanți care activează 

în comunele Balta Albă, Bălăceanu, Boldu, Ghergheasa, Râmnicelu, Puiești, Vâlcelele, Valea Râmnicului 

Ziduri și Racovița: DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR pentru măsura  M1/2A 

– “SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICRO-REGIUNEA GAL 

CRIVĂŢUL DE SUD-EST” 

 

Beneficiari eligibili: 

a) Exploataţiile agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro- întreprinderilor sau întreprinderilor 
mici; 

b) Unităţile de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL; 
c) Asociaţiile de crescători de animale si cooperativele agricole din teritoriul GAL. 

 
Bugetul total al măsurii M1/2A – “Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în micro-regiunea GAL 
Crivățul de Sud-Est”–  426.922,47 euro 
 Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M1/2A – 135.000,00 euro. 
 Intensitatea sprijinului va fi de pana la 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect 
 Data limita, locul si intervalul orar de depunere a proiectelor: biroul GAL Crivățul de Sud-Est, din 

comuna Balta Albă, județul Buzău, str. Stațiunii, nr. 16, în perioada 11 Aprilie 2022 – 10 Mai 2022, de 
luni până vineri, în intervalul orar  08:30 - 16:30. 

 
ATENTIE! Termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi data de 31.12.2023, termenul limită de 

depunere al ultimei cereri de plată de către beneficiari va fi 30.09.2023 . În acest sens, informăm 

potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) 

este data de 31.12.2023. 

 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL CRIVĂȚUL DE SUD-EST pentru măsura M1/2A – “SOLUŢII 
INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICRO-REGIUNEA GAL CRIVĂŢUL DE 
SUD-EST” care se regăsește pe site-ul GAL: www.galcrivatuldesud-est.ro . 

 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Sediul GAL Crivățul de Sud-Est din com. Balta Albă, str. Stațiuni i , nr.16  website: 
www.galcrivatuldesud-est.ro, email: office@galcrivatuldesud-est.ro sau telefon 0786.904.720. 

 
La sediul GAL Crivățul de Sud-Est se regăsește și versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

măsurii lansate. 
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