
    
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia 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 Rurala. 
 

 

- Anunt scurt lansare apel depunere proiecte - 
              Data publicarii 23.10.2018 

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M7 – 3/18- 23.11.2018 

  

 Asociatia Grupul de Actiune Locala Moldo-Prut anunta lansarea in perioada 23 Octombrie 2018 – 23 Noiembrie 2018 a celei de a 

treia sesiuni de depunere a Cererilor de finantare din anul 2018 pentru Masura 7 – „Reinnoirea satelor”. 

 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin masura 7 sunt: UAT-urile din teritoriul LEADER, conform 

legislatiei nationale in vigoare; ONG-urile, conform legislatiei nationale in vigoare, Unitatile de cult, conform legislatiei nationale in vigoare, dar si 

persoanele fizice autorizate/ societatile comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica pe teritoriul 

Moldo-Prut. 

 Finantarile sunt accesibile doar pentru investitiile propuse in teritoriul LEADER Moldo-Prut, judetul Vaslui, format din 20 de comune:  

Arsura, Bunesti - Averesti, Blagesti, Berezeni, Cretesti, Dimitrie-Cantemir, Dodesti, Drinceni, Duda-Epureni, Falciu, Gagesti, Hoceni, Lunca Banului, 

Malusteni, Oltenesti, Padureni, Stanilesti, Tatarani, Vetrisoaia si Murgeni. 

 Fonduri publice disponibile este de 29.133 Euro. Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 Euro. Aceasta valoare nu poate depasi 

valoarea alocata pe sesiune.   

 Depunerea proiectelor se va face zilnic la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Moldo -Prut, din sat Padureni, strada Principala nr. 

5, Comuna Padureni, judetul Vaslui. Beneficiarii pot depune proiectele in perioada 23.10.2018 – 23.11.2018, de luni pana vineri, in intervalul orar 

09:00 – 14:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului 

aferent acestei masuri, disponibil pe site-ul www.galmoldoprut.ro . Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.galmoldoprut.ro.  

 Data limita de primire a proiectelor este: 23.11.2018, ora 14:00. 

 Documentele necesare depunerii proiectelor se regasesc pe site-ul GAL MOLDO-PRUT, si la sediul GAL pe suport tiparit.  Informatiile 

detaliate privind accesarea si derularea Masurii 7 –“Reinnoirea satelor” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Moldo-Prut pentru 

masura 7, versiune publicata pe site-ul www.galmoldoprut.ro. Toate informatiile sunt disponibile la sediul GAL in suport tiparit.  

 Alte informatii referitoare la desfasurarea sesiunii gasiti pe adresa web www.galmoldoprut.ro, sau la e-mail 

gal_moldoprut@yahoo.com, dar si la nr. de telefon 0335/ 420 137. De asemenea, ne gasiti la sediul Asociatiei GAL Moldo-Prut, sat Padureni, str. 

Principala, nr. 5, comuna Padureni, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00, unde puteti solicita informatii despre masura si ghidul masurii.  


