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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
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Sesiunea nr. 4, apelul de selectie nr. 3 - Masura 5 Z6AJ
Data publicarii: 29.11.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni anunta lansarea in perioada 07.12.2022 - 31.01.2023 a sesiunii 
nr. 4, apelul de selectie nr. 3 din fonduri FEADR pentru depunerea Cererilor de Finantare pe Masura 5 „Facilitarea crearii si 
dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural" din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 
2014-2020.

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022 Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2023

Proiectele se depun la sediul Asociatiei 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: 31.01.2023, ora 12:00

Fondurile FEADR disoonibile pentru selectie sunt de 46.286,29 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 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 acordatin cadrul acestei masuri este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, 
pentru:

solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism,
s fermierii care isi diversified activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Beneficiari eligibili:
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;

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.

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
http://www.gal-rediu-prajeni.ro
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Sesiunea nr. 4, apelul de selectie nr. 3 - Masura 5 /6A)
Data publicarii: 29.11.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni anuria lansarea Tn perioada 07.12.2022 - 31.01.2023 a sesiunii nr. 4, apelul 
de selectie nr. 3 din fonduri FEADR pentru depunerea Cererilor de Finantare pe Masura 5 „Facilitarea crearii si dezvoltarii de activitati 
neagricole in mediul rural" din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020.

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022 Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2023

Proiectele se depun la sediul Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni din $oseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Judetul Ia$i, de luni 
panS vineri, in intervalul orar 08:00 - 12:00.

Termenul limita de primire a proiectelor: 31.01.2023, ora 12:00

Fondurile FEADR disponibile pentru selectie sunt de 46.286,29 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 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 acordatTn cadrul acestei masuri este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru:
J solicitantii care desfS$oarS activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare $i agroturism;
J fermierii care isi diversifies activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Beneficiari eligibili:
J micro-Tntreprinderi $i Tntreprinderi non-agricole mid existente si nou infiintate din spadul rural;
J fermieri sau membrii unor gospodSrii agricole care isi diversifies activitatea de bazS agricolS prin dezvoltarea unei activitSti non-agricole 

in zona ruralS Tn cadrul Tntreprinderii deja existente Tncadrabile in microintreprinderi $i Tntreprinderi mid, cu exceptia persoanelor fizice 
neautorizate.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate $i eligibilitate mendonate in Ghidul Solicitantului aferent acestei mSsuri. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea mSsurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului v.08 - distribuit GRATUIT pe suport tipSrit sau 
electronic la sediul GAL $i disponibil pe site-ul www.oal-rediu-Draieni.ro.
Solicitantii pot obtine informatii la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: $oseaua 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.

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
http://www.gal-rediu-prajeni.ro
http://www.oal-rediu-Draieni.ro
mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
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F2 - Formular de verificare a apeluluj de selecfie

Nr. inregistrare: 9297 din 21.11.2022

Denumire GAL: Asociafia,, GAL Regiunea Rediu-Prajeni”

Judet: la§i

Masura: M5/6A- Facilitarea crearii §i dezvoltarii de activity neagricole tn mediul rural

Nr. Apel de Selectie: 03/2022, sesiune 04

Alocarea totala a masurii: 203.308,79 euro

Atocarea sesiunii: : 46.286,29 euro

Criteriu de verificare DA NU OBSERVATII

1. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL

Se verified daca documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, 
anexe, formulare) aferente masurilor ce vor fi lansate sunt aprobate 
de Adunarea Generala a GAL/Consiliul Director al GAL 
(AGA/CD)/Reprezentant legal, in conformitate cu prevederile 
statutare si procedurile interne ale GAL.

Aprobarea AGA/CD se poate realiza si prin procedura scrisa ori prin 
teleconferinta/videoconferinta sau combinarea metodelor de 
intrunire a organelor de conducere, conform mentiunilor din Ghidul 
Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL.

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu 
prevederile din fisa masurii din SDL

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile din fisa 
masurii in special in ceea ce priveste tipul de beneficiari, conditii de 
eligibilitate, criterii de selectie, actiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respecta prevederile specifice tipurilor 
de operatiuni finantate prin masura

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile specifice 
din Ghidul de implementare a sub-mdsurii 19.2 "Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.

X

Direcjia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 - 4, sector 3, Bucure^ti, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro
www.madr.ro

mailto:pndr@madr.ro
http://www.madr.ro
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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
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Data publicarii: 29.11.2022
Sesiunea nr. 4, apelul de selectie nr. 1 - Masura 7/6B)

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prdjeni anunta lansarea in perioada 07.12.2022 - 31.01.2023 a sesiunii 
nr. 4, apelul de selectie nr. 1 din fonduri FEADR pentru depunerea Cererilor de Finanfare pe Masura 7 ,,Dezvoltare locala in 
regiunea Rediu Prajeni" din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020.

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022 Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2023

Proiectele se depun la sediul Asociatiei 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: 31.01.2023, ora 12:00

Fondurile FEADR disponibile pentru selectie sunt de 234.541,43 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 26.060,00 euro.

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

Intensitatea sprijinului acordat in cadrul acestei masuri este de:
J 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri 

80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri

Beneficiari eligibili:
J Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
2 Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
J ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;
J Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare objective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa 

B.

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

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
http://www.gal-rediu-prajeni.ro
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Sesiunea nr. 4, apelul de selectie nr. 1 - Masura 7/6B)
Data publicarii: 29.11.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni anun£a lansarea Tn perioada 07.12.2022 - 31.01.2023 a sesiunii nr. 4, apelul 
de selectie nr. 1 din fonduri FEADR pentru depunerea Cererilor de Finantare pe Masura 7 „Dezvoltare locala in regiunea Rediu PrSjeni" 
din Strategia de Dezvoltare Locala a Asocia^iei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020.

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022 Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2023

Proiectele se depun la sediul Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni din Soseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Jude^ul Iasi, de luni 
pana vineri, in intervalul orar 08:00 - 12:00.

Termenul limita de primire a proiectelor: 31.01.2023, ora 12:00

Fondurile FEADR disoonibile pentru selectie sunt de 234.541,43 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 26.060,00 euro.

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

Intensitatea sprijinului acordatin cadrul acestei masuri este de:
J 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele neeneratoare de venit aplicate de autoritatile publice locale $i ONG-uri
J 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri

Beneficiari eligibili:
J Comunele $i asociafiile acestora conform legislafiei nationale in vigoare;
J Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
J ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;

Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare objective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate §i eiigibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului v.04 - distribuit GRATUIT pe suport 
tiparit sau electronic la sediul GAL si disponibil pe site-ul www.qal-rediu-praieni.ro.
Solicitantii pot obtine informatii detaliate 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 Finanfarea Investitiilor Rurale,

din subordinea Ministerului Agriculturii fi Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeans fi Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
http://www.gal-rediu-prajeni.ro
http://www.qal-rediu-praieni.ro
mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
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F2 - Formula^ de verificare a apeluluj de selectie

Nr. inregistrare: 9298 din 21.11.2022

Denumire GAL: Asociapa,, GAL Regiunea Rediu-Prajeni” 

Judet: la§i

Masura: M7/6B - Dezvoltare locala in regiunea Rediu-Prajeni 

Nr. Apel de Selectie: 01/2022, sesiune 04

Alocarea totala a masurii: 797.371,91 euro

Alocarea sesiunii: : 234.541,43 euro

Criteriu de verificare DA NU OBSERVATII

1. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL

Se verified daca documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, 
anexe, formulare) aferente masurilor ce vor fi lansate sunt aprobate 
de Adunarea Generala a GAL/Consiliul Director al GAL 
(AGA/CD)/Reprezentant legal, in conformitate cu prevederile 
statutare si procedurile interne ale GAL.

Aprobarea AGA/CD se poate realiza si prin procedura scrisa ori prin 
teleconferinta/videoconferinta sau combinarea metodelor de 
intrunire a organelor de conducere, conform mentiunilor din Ghidul 
Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL.

4

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu 
prevederile din fisa masurii din SDL

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile din fisa 
masurii in special in ceea ce priveste tipul de beneficiari, conditii de 
eligibilitate, criterii de selectie, actiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respecta prevederile specifice tipurilor 
de operatiuni finantate prin masura

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile specifice 
din Ghidul de implementare a sub-masurii 19.2 ’’Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.

4

Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru PNDR
Bulevardul Carol I nr. 2 - 4, sector 3, Bucure$ti, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro

mailto:pndr@madr.ro
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Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni 
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Anexa nr.l la
Decizia Consillulul Director nr. 20/14.11.2022

RULESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2022 - FONDURI FEADR 
pentru mSsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociafiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020

Denumirea Masurii Sesiune, Apel Perioada sesiunii de 
depunere

Alocare 
FEADR 

indicative 
sesiune 
(Euro)

Valoarea 
maxima 

nerambursabilS

Alocare totaie 
FEADR 

prevazutein 
strategic 

(Euro)
M5/6A - „Facilitarea crearii 

si dezvoltarii de activitafi 
neagricole in mediul rural"

Sesiunea nr. 4, 
apelul nr. 3 07.12.2022 - 31.01.2023 46.286,29 46.286,29 203.308,79

M7/6B - „Dezvoltare locala 
in regiunea Rediu Prajeni"

Sesiunea nr. 4, 
apelul nr. 1 07.12.2022 - 31.01.2023 234.541,43 26.060,00 797.371,91

Mesura

Noiembrie 
2022

Decembrie 
2022 Total Sume 

Lansate pe Masuri 
(euro) 

2017-2022 FEADR

Procent din 
Alocarea 

Financial a SDL 
(19.2 FEADR)

Nr. proiecte 
selectate la 
nivelul GAL

Valoarea 
proiectelor 

selectate la GAL
- euro

Suma Lansate 
2022 

FEADR

Suma Lansate 
2022 

FEADR
M1/1C - - 15.836 0,92% 1 15.836
M2/2A - - 231.830 13,41% 4 231.830,00
M3/2A - - 75.000 4,34% 5 75.000,00
M4/2B - - 240.000 13,88% 7 280.000,00
M5/6A 46.286,29 46.286,29 203.308,79 11,76% 8 281.767,50
M7/6B - 234.541,43 797.371,91 0,00% 9 566.092,00
M8/6B - - 86.451,35 45,36% 1 99.671,00
M9/6C - - 78.869 5,77% 1 78.869,00

1.728.667,15 100% 36 1.629.065,50

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni i$i rezerva dreptul de a modifica acest calendar estimativ in funcfie de contractarea 
proiectelor selectate in sesiunea sus-mentionata de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel pu£in 5 zile inainte de inceperea sesiunii, putand fi modificate perioadele sesiunilor $i alocarile 
aferente.
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia
pentru Finantarea Invest/tiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii $1 Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro
http://www.gal-rediu-prajeni.ro

