
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• TRANSFER DE CUNOȘTINTE ȘI INOVARE ÎN 
TERITORIUL GAL ȘTEFAN CEL MARE

Denumirea 
proiectului

• Creșterea competitivității agricole, a
productivității, și sprijin în încurajarea
consolidării cunoștințelor fermierilor din
teritoriul GAL Ștefan cel Mare prin acțiuni de
informare și activități demonstrative la cinci
centre integratoare de produse locale
alimentare, în vederea stimulării ideilor
inovatoare în domeniul diversificării
produselor și găsirii unor noi metode de
vânzare a acestora.

Descrierea 
proiectului 

• Contribuie la stimularea revenirii/rămânerii
în țară a persoanelor din mediul rural care
desfășoară activități agricole prin oferirea
unor modele functionale și prospere care se
desfășoară în cinci regiuni diferite din țara,
în condiții asemănătoare socio-economice
ca și cele din teritoriul GAL Ștefan cel Mare.

• Contribuie la creșterea calității producției
agricole, prezentând modele care au
diversificat sau schimbat tipul produselor
agricole și implicit a materiei prime folosit,
schimbând modelele de planificare și
deciziile de dezvoltare ulterioară a fermelor
și a produselor agricole.

Obiective

• Selecție 22 participanți din grupul țintă de
pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare;

• Realizare materiale informare, achiziții
consumabile și alte servicii;

• Realizare acțiuni de informare și activități
demonstrative pentru 22 participanți.

Rezultate

• Proiectele de servicii reprezintă un model
nou de intervenție pentru Agenția de
Finanțare a Investițiilor Rurale, dar acestea
vor fi din ce în ce mai prezente în strategia
națională de dezvoltare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

TERITORIUL 
GAL ȘTEFAN CEL MARE

Perioada de programare   
2014 - 2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 14

Domeniul de intervenție  

1A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

44.396,52 Lei

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei

Perioada de implementare 
a proiectului: 

03.04.2019 - 16.12.2019

Beneficiarul proiectului: 

FUNDAȚIA CENTRUL DE 
MEDIERE ȘI SECURITATE 

COMUNITARĂ

Date de contact: 

ALBU LAURA

Tel.: 0722.500.372


