
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadiul de implementare al Strategiei de 
Dezvoltare Locală 2014-2020 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni a 
implementat, începând cu decembrie 2016,  Strategia de Dezvoltare Locală 
(SDL) 2014-2020, având ca scop dezvoltarea microregiunii GAL într-o manieră 
specifică principiului european LEADER. 

Alocarea financiară pentru cele opt măsuri de dezvoltare cuprinse în 
SDL a fost de 1.510.697 euro, finanțare europeană din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. GAL a desfășurat activități specifice de 
animare în teritoriul celor 9 comune componente, în vederea informării 
potențialilor beneficiari asupra posibilităților de finanțare.  

Obiectivele propuse în SDL: 
✓ obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
✓ favorizarea competitivității agriculturii 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura Alocarea 
totală a 
măsurii 
(euro) 

Număr 
proiecte 
selectate 

Valoare 
proiecte 
selectate 

(euro) 

Număr 
proiecte 

contractate 

Valoarea 
publica a 

proiectelor 
contractate 

M1  21.968,89 1 21.928,54 1 21.928,54 

M2  231.830 4 231.830 4 231.830 

M3 75.000 5 75.000 5 75.000 

M4  280.000 7 280.000 7 280.000 

M5  157.176 4 157.025 3 117.779 

M7 566.182,11 9 566.092 9 566.092 

M8   99.671 1 99.671 1 99.671 

M9   78.869 1 78.869 1 78.869 

TOTAL 1.510.697 32 1.510.415,54 31 1.471.169,54 

Procent 100%   99,98%  97,38% 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
 

Date de contact: 

Adresa: șoseaua Copoului, nr. 42, sat 
Breazu, comuna Rediu, județul Iași 

Tel/fax: 0232/227622 
E-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro 

Website: www.gal-rediu-prajeni.ro 

 

GAL Regiunea Rediu-Prăjeni a lansat apeluri de selecție pentru toate măsurile din 
strategie: 

✓ M1 - Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională 

✓ M2 - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din 

teritoriul GAL Regiunea Rediu - Prăjeni  

✓ M3 - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din 

fermele mici 

✓ M4 - Tineri fermieri șefi de exploatație 

✓ M5 - Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural 

✓ M7 - Dezvoltare locală în Regiunea Rediu - Prăjeni 

✓ M8 - Investiții în infrastructura socială 

✓ M9 - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

Ca urmare a activităților de animare și informare realizate de echipa GAL, au fost 
depuse 41 proiecte, din care au fost selectate 32 în valoare totală de  1.510.415,54 
euro. 

La momentul actual au fost contractate și se află în implementare 31 de proiecte, 
în valoare totală de 1.055.194,00 euro. 
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