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M1 1.085.241,00 100 17 1.085.105,40

M2 167.074,14 499.192,14 100 2 332.118,00

M3 65.926,99 100 2 65.926,98

M4 400.000,00 100 12 600.000,00

M5 29.259,85 100 1 29.327,00

M6 165.000,00 100 11 165.000,00

TOTAL 2.244.619,98 100,00% 45 2.277.477,38

Vâlcea, 

Argeș
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1. Conform Raportului de Selectie nr.1140/18.07.2018, la nivelul GAL, au fost selectate 10 proiecte in valoare de 855.219 euro. 

2. In 05.12.2018 a fost lansat cel de-al doilea apel care s-a incheiat in februarie 2019. Conform Raportului de Selectie 

nr.1556/26.03.2019, la nivelul GAL, a mai fost selectat 1 proiect in valoare de 26.213 euro.  

3. Masura a fost redeschisa si a treia oara in perioada 04.04.2019 - 06.05.2019. Conform Raportului de Selectie nr.1743/17.07.2019, la 

nivelul GAL, au mai fost selectate 4 proiecte in valoare de 130.022 euro. Valoarea ramasa conform Rapoartelor de selectie este 88.546 

A fost inchis apelul de selectiein luna iulie 2018 cu nivel de depunere de peste 150%. Conform raportului de selectie nr.1325 din 

10.12.2018 au fost selectate 2 proiecte in valoare de 332.118 euro. Valoarea ramasa este de 149.574,99 euro, suma pentru carea fost 

redeschisa sesiunea in martie 2019. Sesiunea s-a inchis fara a fi selectat vreun proiect.Valoarea ramasa si dupa cel de-al doilea apel este 

de 149.574,99 euro.

Conform Notei MADR nr.257628/07.10.2019 de aprobare a modificarii de SDL , suma de 14.574,99 euro a fost realocata catre M5/6B . 

In luna mai 2018 a avut loc Raportul de selectie nr.986/15.05.2018,  in urma caruia a fost selectat 1 proiect in valoare de 32.963,49 euro. 

A ramas suma de 32.963,49 euro pentru care se va relua sesiunea incepand cu luna octombrie 2018. Conform Raportului de Selectie 

1554/26.03.2019 a mai fost selectat 1 proiect in valoare de 32.963,49 euro. Ambele proiecte sunt contractate. Valoarea ramasa este de 

0,01 euro.

In luna mai 2018 a avut loc Raportul de selectie 1031/30.05.2018, in urma caruia au fost selectate 7 proiecte in valoare de 350.000 

euro.In februarie 2019 a fost redeschisa sesiunea pentru suma de 150.000 euro. Au fost depuse 9 proiecte care se afla in evaluare. In 

luna mai, conform Raportului de Selectie nr.1655/30.05.2019 au fost selectate 3 proiecte in valoare de 150.000 euro, iar 2 proiecte in 

valoare de 100.000 euro au fost declarate eligibile, dar neselectate, fiind in asteptare. Din cele 3 proiecte selectate la nivelul GAL si 

depuse la AFIR, 2 proiecte in valoare de 100.000 euro au fost declarate neeligibile, iar suma reprezentand contravaloarea lor a fost 

Conform Notei MADR nr.257628/07.10.2019 de aprobare a modificarii de SDL , suma de 29.333,99 euro a fost realocata de la masurile 

M1 si M2 . Lansare in 14.11.2019. Au fost depuse doua proiecte (unul al GAL). Apel inchis in 25.11.2019 cu depunere mai mare de 

110%.Proiecte in evaluare.

Conform Raportului de selectie nr.1969/13.12.2019, la nivelul GAL a fost selectat 1 proiect in valoare de 29.327 euro. Suma ramasa este 

de 2.006,99 euro. Acest proiect a fost declarat eligibil la AFIR si s-a semnat contract in valoare de 29.259,85 euro. In aceasta situatie 

Pe 30.04.2019 a fost incheiat apelul pentru intreaga suma de 165.000 euro. Au fost depuse 11 proiecte care sunt in evaluare. Conform 

Raportului de selectie nr.1798/17.07.2019 au fost selectate 11 proiecte in valoare de 165.000 euro. Toate au fost declarate eligibile si 

contractate la AFIR.
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