
Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 
Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, 

județul Iași, tel/fax: 0232/227622 
mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, 

 site: www.gal-rediu-prajeni.ro 

 

 

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  

                                                                                                                Data publicării: 12.12.2018 

Sesiunea nr. 2, apelul de selecție nr. 1 - Măsura 1 /1C)  

Data lansării apelului de selecție: 19.11.2018    Data limită de depunere a proiectelor: 10.02.2019  

 Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Județul Iași, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 10.02.2019, ora 15:00 

Fondurile disponibile pentru Măsura 1 sunt de 21.968,89 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 21.968,89 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% 

Beneficiari eligibili: sunt entităţi publice sau private care activeaza în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care 

indeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.03 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Șoseaua Copoului, nr. 

42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță prelungirea sesiunii nr.2, apelul de selecție nr. 1 deschis inițial 

în perioada 19.11.2018 – 31.01.2019 pentru Măsura 1 „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională” din Strategia de 

Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020 până la data de 10.02.2019. 
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