INFORMAȚII DESPRE PROIECTUL

G.A.L. Regiunea Rediu-Prăjeni
„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI MEDICINĂVETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

MĂSURA 1 – „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională”
Titlu proiect: „Dezvoltare durabilă prin dobândirea de competențe și formare
profesională pe teritoriul G.A.L. Regiunea Rediu-Prăjeni”
Contract nr.: C 1920011X220012405825/25.07.2019

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
Proiectul propune realizarea urmatoarelor activitati pentru indeplinirea obiectivelor asumate:
A.1 Constituirea echipei de realizare a proiectului
A.2 Intocmirea si depunerea cererii de finantare
A.3 Semnarea contractului de finantare
A.4 Elaborarea și depunerea dosarului de achiziții
A.5 Actualizarea și depunerea graficului calendaristic de implementare a proiectului
A.6 Identificarea, selecția participanților și pregătirea activităților de formare
A.7 Realizarea cursurilor și a acțiunilor de formare, dobândirea de competențe și
îndrumare profesională
A.8 Activități de promovare, organizare, monitorizare și evaluare a proiectului
A.9 Realizarea și depunerea raportului final de activitate
A.10 Elaborarea și depunerea dosarului cererii de plată
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii finali ai serviciilor de instruire sunt:
•
să fie persoane din teritoriul GAL „Rediu -Prăjeni”
•
să desfășoare activități în domeniul agricol
Conform Rapoartelor de Selectie aferente masurilor M2, M3 si M4, postate pe site-ul GAL:
www.gal-rediu-prajeni.ro:
- in cadrul masurii M2 au fost selectati pentru finantare un numar de 4 beneficiari,
- in cadrul masurii M3 au fost selectati pentru finantare un numar de 5 beneficiari,
- in cadrul masurii M4 au fost selectati pentru finantare un numar de 7 beneficiari.
Astfel, din grupul tinta propus, un numar de 16 persoane vor fi tinerii fermieri și
fermierii care activează în ferme mici, beneficiari ai măsurilor finanțate în cadrul priorității P2,
restul cursantilor vor fi selectati din randul fermierilor/ persoanelor angajate în sectoarele

agricol, alimentar și silvic precum și din randul altor actori economici care sunt IMM-uri și care
își desfășoară activitatea sau au domiciliul în cele 9 UAT-uri din teritoriul GAL Regiunea Rediu
– Prăjeni. Selectia grupului tinta se va face cu respectarea prevederilor Cap. 4 – Categorii de
beneficiari eligibili, subpunct 4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile din Ghidului
solicitantului – v03 aferente masurii M1.
Durata implementării proiectului: 9 luni
Amplasamentul proiectului - Localitățile din teritoriul GAL Rediu-Prăjeni, din care vor fi
selectați participanții la activitățile menționate în proiect, înglobând 9 unități administrativ –
teritoriale: Județul Iași: Teritoriul Grupului de Acțiune Locală, Rediu – Prăjeni este situat
majoritar în județul Iași, în proporție de 93,05% (prin comunele GROPNIŢA, MOVILENI,
PLUGARI, REDIU, ROMÂNEŞTI, ŞIPOTE, VLĂDENI și VALEA LUPULUI), iar restul de 6,95% în
județul Botoșani (comuna PRĂJENI).
Ajutor public nerambursabil – 21.928,54 euro.
Cofinanțare privată – 493,71 euro.
Total proiect – 22.422,25 euro.
Demarare: 25/07/2019
Finalizare: 24/04/2020
Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura 10 zile (8 ore/ zi), în perioada
Noiembrie 2019 – ianuarie 2020 la Hotel Bizantiq, Comuna Rediu, Judetul
Iași.
Titlu suport teoretic: „Dezvoltare durabilă prin progres tehnic, economic și ecologic”
cu domeniile transversale:
• Tehnologii agricole performante;
• Managementul în agricultură;
• Managementul mediului.

Echipa de implementare a proiectului:
• Conf. dr. George UNGUREANU
• Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
• Sef lucr. dr. Eduard BOGHIȚĂ
• Sef lucr. dr. Dan CAZACU
• Sef lucr. dr. Radu-Adrian MORARU
• Ec. Anca Manuela ANGHELINA

manager proiect,
expert cheie,
expert cheie,
expert cheie,
expert cheie,
expert financiar-contabil.

