
 

 

 

 

 

 

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ 

M 2.3/1A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative  

în teritoriul GAL Ștefan cel Mare 
 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2018  

M2.3/1A: 13.12.2018 - 21.01.2019 

 

 

Data publicării: 27.11.2018 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea apelului de selecție a 

proiectelor pentru Măsura 2.3/1A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 
în teritoriul GAL Ștefan cel Mare            

Beneficiari eligibili:  

PARTENERIATE, constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE, formate din minim două entități și 

în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile: • Fermieri, cooperative, grupuri de 

producători; • Microîntreprinderi și întreprinderi mici; • Organizații neguvernamentale; • Consilii 

locale; • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.  

Forma asociativă creată ca rezultat al proiectului trebuie să aibă sediul în teritoriul GAL. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin 

PFA, II, IF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 
 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare acoperă următoarele unități 

administrativ-teritoriale: 9 comune din județul Iași, respectiv: Golăiești, Aroneanu, Ungheni, Țuțora, 

Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești, Dobrovăț; 4 comune din județul Vaslui, respectiv: Codăești, 

Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, din județul Vaslui. 
 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 2.3/1A:  40.826,73 Euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.826,73 Euro. 
Suma totală alocată măsurii M 2.3/1A conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, 
este în valoare de 40.826,73 Euro. 
 

Data lansării apelului de selecție: 13.12.2018. 
Data limită de depunere a proiectelor:  21.01.2019, ora 12.00. 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 

orar  9:00 – 12:00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului  elaborat de GAL pentru măsura  M2.3/1A și anexele la ghid,  postate pe pagina de 

internet a GAL:  www.galstefancelmare.ro. 
 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației Grupul 

de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, Telefoane: 

0740.140.704, 0729.356.262, 0745.356.816, E-mail: contact@galstefancelmare.ro. 
 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.3/1A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, 

sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

Președinte, 

Ionuț-Claudiu Ghenea  

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:contact@galstefancelmare.ro

