
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Organizarea unei caravane de animare a teritoriului   

ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE  

cu privire la lansarea apelurilor de selecție de proiecte 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea caravanei 

de animare cu privirea la lansarea apelurilor de selecție de proiecte pentru măsurile prevăzute în 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), conform Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de 

depunere proiecte pentru anul 2017, publicat pe site-ul www.galstefancelmare.ro. 

Caravana de animare va fi dedicată următoarelor măsuri prevăzute în SDL:   

M 1.1 – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL 

M 2.1 – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință 

M 2.2 – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

M 2.4 – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali 

M 4.1 – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici 

M 4.2 – Încurajarea micilor întreprinzători rurali.  

Vor fi distribuite materiale promoționale și de animare cu informații despre măsurile din 

SDL, alocări financiare și beneficiari eligibili. 

Caravana se va desfășura, pentru publicul interesat, în perioada 23 iunie - 31 iulie 2017, în toate 

cele 14 localități componente ale teritoriului GAL Ștefan cel Mare: comunele  Aroneanu, 

Golăiești, Ungheni, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Dobrovăț, Ciortești, din județul Iași, 

respectiv comunele Tăcuta, Codăești, Dănești, Rebricea și orașul Negrești, din județul Vaslui. 

Informații despre data, ora și locul de organizare a fiecărei întâlniri de animare veți putea afla de 

pe pagina noastră de internet, http://www.galstefancelmare.ro, dar și din materialele de promovare 

a activității – afișe și fluturași – ce vor fi găsite la sediile primăriilor din localitățile menționate. 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta telefonic la numerele: 0740.140.704 – Cristian Matachi  

(Manager GAL), 0729.356.262 – Andrei Bobu  (Expert implementare), sau prin e-mail: 

contact@galstefancelmare.ro. 

Vă așteptăm!  
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