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PROIECT FINANTAT DE 
UNIUNEA EUROPEANA

Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni
Soseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, 

judetul Iasi, tel/fax: 0232/227622 
mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, 
site: www.gal-rediu-prajeni.ro

Sesiunea nr. 4, apelul de selectie nr. 1 - Masura 5 Z6A)
Data publicarii: 02.02.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni anunta lansarea in perioada 16.02.2022 - 01.03.2022 a sesiunii nr. 4, apelul 
de selectie nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finantare pentru Masura 5 „Facilitarea crearii si dezvoltarii de activitati neagricole in 
mediul rural" din Strateaia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAI Reaiunea Rediu-Praieni 2014-2020.

Data lansarii apelului de selectie: 16.02.2022 Data limita de depunere a proiectelor: 01.03.2022
Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prajeni din Soseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Judetul Iasi, de luni pana vineri, 
in intervalul orar 08:00 - 12:00.

Termenul limita de primire a proiectelor: 01.03.2022, ora 12:00

Fondurile disponibile pentru selectie sunt de 46.286,29 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui project este de 46.286,29 euro.

Atentie! Termenul maxim de contractare este de 31.12.2023.
Atentie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este de 31.12.2025.

Intensitatea sprijinului acordat in cadrul acestei masuri este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru:
J solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism;
■f fermierii care isi diversified activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Beneficiari eligibili:
J micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural;

fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversified activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole 
in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice 
neautorizate;

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate §i eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri. Informatii 
detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului v. 06 - distribuit GRATUIT pe suport tiparit sau electronic la 
sediul GAL si disponibil pe site-ul www.qal-rediu-Draieni.ro.

Solicitantii pot obtine informatii la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Soseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, 
comuna Rediu, judetul Iasi.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agenda pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare.
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