
                                                                                           

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE  
Data lansării apelului de selecţie: 18.04.2013 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  
M 1 - 1/2013 – 18.04-01.07.2013 
M 2 - 1/2013 – 18.04-05.07.2013 
M 3 - 1/2013 – 18.04-24.06.2013 
M 4 - 1/2013 – 18.04-28.06.2013 
 

FLAG Dunărea de Sud anunţă lansarea în data de 18 aprilie 2013  a sesiunii de depunere a proiectelor pe anul 2013 pentru măsurile: M 1 - Sprijinirea 
infrastructurii și serviciilor legate de turism, restructurarea și redirecționarea activităților economice prin promovarea ecoturismului, M 2 - Valorificarea 
produselor pescărești, M 3 – Dobândirea de competențe și facilitarea pregătirii și punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală si M 4  - Diversificarea 
activităților prin promovarea unor locuri de muncă multiple pentru pescari, prin crearea unor locuri de muncă suplimentare în afara pescuitului. 
 

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt de 1.335.000 euro, din care: 
- în cadrul Măsurii  M 1 sunt de 460.000 euro. 
- în cadrul Măsurii M 2 sunt de 425.000 euro. 
- în cadrul Măsurii M 3 sunt de 90.000 euro. 
- în cadrul Măsurii M 4 sunt de 360.000 euro 
 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiecte este: 1 iulie 2013 ora 14,00 pentru M 1, 5 iulie 2013 ora 14,00 pentru M 2, 24 
iunie  2013 ora 14,00 pentru măsura M 3 și 28 iunie 2013 ora 14,00 pentru M 4.  
 

Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate mai sus se va face la sediul FLAG Dunărea de Sud din Str. Şoseaua Dunării, nr. 220, comuna Suhaia, 
județul Teleormanîn intervalul orar 9.00-14.00.  
 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Măsurilor 1, 2, 3, și 4 care se găsesc pe site-ul FLAG Dunărea de Sud 
www.flag-dunareadesud.ro . 
 

Ne puteți contacta la nr. de tel.: 0247 451 474 sau ne puteți scrie pe adresa de mail: flagdunareadesud@yahoo.compentru a afla informații suplimentare 
privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit. 
Informaţii detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul FLAG Dunărea de Sud  în format electronic sau tipărit şi pe  
www.flag-dunareadesud.ro 
Vă așteptăm la sediul FLAG Dunărea de Sud! 
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