
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI 
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

ANUNŢ
PRIVIND PRELUNGIREA PRIMULUI APEL DE SELECŢIE 

DIN ANUL 2017
AL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA (GAL) COLINELE BUZĂULUI

Nr. 110/29.08.2017
Numărul sesiunii de lansarea apelului de selecţie a GAL “Colinele Buzăului”: 01/07.08.2017.
Proiectele se vor depune in perioada 08.09.2017 -  29.09.2017, la sediul GAL “Colinele Buzăului” din Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, 

comuna Unguriu, judeţul Buzău, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00 -  16.00, data limita de depunere fiind 29.09.2017, orele 16.00.
Apelul de selecţie se prelungeşte cu perioada cuprinsa intre 08.09.2017 si 29.09.2017 inclusiv pentru urmatoarea masura din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locala:
> Masura M7/6B -  “Investiţii pentru dezvoltarea satelor”- fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 600.000 Euro, din care suma 

maxima nerambursabila pentru finanţarea unui proiect este de 50.000 Euro;
Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL “Colinele Buzăului” aferent măsurii 

respective, disponibil pe site-ul GAL “Colinele Buzăului” - www.galcb.ro.
Potentialii beneficiari trebuie sa depună spre finanţare proiecte al căror loc de implementare sa fîe pe teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzăului, 

teritoriu ce este reprezentat de suprafaţa administrativ-teritoriala a comunelor: Berea, Bozioru, Braesti, Căneşti, Cozieni, Magura, Odăile, Parscov, Scorţoasa, 
Tisau, Unguriu din judeţul Buzău si Jugureni din judeţul Prahova.

Pentru informaţii suplimentare, Grupul de Acţiune Locala “Colinele Buzăului” va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul, deschis de luni pana 
vineri in intervalul orar 8.30 -  16.30, la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău. Ne puteti contacta, de 
asemenea, si la numărul de telefon 0744.560.019 sau prin e-mail la: I.eader@galcb.ro sau contact@galcb.ro. Varianta pe support tipărit a informaţiilor detaliate 
aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău.

Tipurile de beneficiari eligibili sunt:
> Masura M7/6B -  “Investiţii pentru dezvoltarea satelor”

• Beneficiarii eligibili sunt autoritatile publice locale din teritoriul GAL Colinele Buzăului şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei 
naţionale în vigoare.

Preşedinte GAL Colinele Buzăului,
Socol Dumitru
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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI, 
Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu, 
judeţul Buzău, CIF 30985043, Tel: 0744.560.019 

www.galcb.ro,leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

http://www.galcb.ro
mailto:I.eader@galcb.ro
mailto:contact@galcb.ro
mailto:leader@galcb.ro
mailto:contact@galcb.ro

