Lista proiectelor câștigătoare în cadrul Apelului local de propuneri de proiecte
„ÎmprEUnă pentru Schimbare Durabilă”, desfăşurat de GAL „Lunca Prutului de Jos”
Nr

Cod dosar

Denumire proiect

Scopul proiectului

Beneficiar

Localitatea

Andrei Vodă

s. Văleni

SRL „Lazar Agrotur”

s. Pașcan, com.
Manta

A.O. „IRIS”

s. Vadul lui Isac

PRIORITATEA I - Revitalizarea obiectivelor turistice
1

GAL-LPdJ-2020-05*

„La Pleanul lui Vodă”

2

GAL-LPdJ-2020-06*

3

GAL-LPdJ-2020-07*

„Amenajarea cramei
la pensiunea „Casa
Bunicului””
„La Rădăcini”

Recondiționarea casei străbunicilor, prin conservarea
elementelor etnografice tradiționale și valorificarea
potențialului natural, precum și conectarea
obiectivului nou creat la traseul turistic regional
„Lunca Prutului de Jos”.
Sporirea atractivității turistice a pensiunii ”Casa
Bunicului” din s. Pașcani, prin amenajarea Cramei și
a curții interioare a pensiunii.
Amenajarea și dotarea unui sector al parcului din
localitate cu elemente decorative unice și specifice
regiunii.

PRIORITATEA II - Modernizarea și diversificarea ocupațiilor agricole și agroalimentare
4

GAL-LPdJ-2020-01

5

GAL-LPdJ-2020-02

6

GAL-LPdJ-2020-08

Paginia web:
www.eu4cahul.md

„Producerea de
dulcețuri, sosuri,
conserve și licori”
„La gura cuptorului”
„Kavarma de
Slobozia Mare
„Miorița””

Amenajarea și dotarea unei linii de
producere de conserve, dulcețuri și sosuri specifice
regiunii, folosind rețete de autor.
Sporirea impactului reconstrucției
pieței agroalimentare din satul Slobozia-Mare, prin
dotarea unei brutării.
Prepararea de kavarma din carne de oi în condiţii
sanitare şi moderne, conform cerințelor ANSA

GȚ Minciună Maria

s. Slobozia
Mare

GȚ Munteanu
Svetlana

s. Slobozia
Mare

Bratu Marcela

s. Slobozia
Mare

Facebook:
www.facebook.com/GALLPdJ

7

GAL-LPdJ-2020-09

„Aroma de cafea”

8

GAL-LPdJ-2020-10

„Sala de ceremonii
Otilia-local pentru
plăcerea gustului
bucatelor tradiționale”

Renovarea și dotarea cofetăriei pentru a îmbunatăți
imaginea cafenelei și a diversifica gama de produse.
Dotarea bucătăriei sălii de ceremonii cu echipament
profesionist, în scopul diversificării gamei de produse
și sporirii atractivităţii localului, dar și a regiunii.

SRL „Casa Bucuriei”

s. Colibași

SRL
„MV&ALEXANDM”

s. Crihana
Veche

PRIORITATEA III - Ameliorarea calității serviciilor din domeniul cultural, social și educațional
9

GAL-LPdJ-2020-03*

„Aleea Campionilor”

10

GAL-LPdJ-2020-15

„Grădinița SMART”

Valorificarea durabilă a spațiului aferent Centrului de
Sport și Agrement Văleni, prin amenajarea unei zonei
de agrement și recreere.
Modernizarea și dotarea sălilor de grupă cu
echipament tehnic și roboței ozoboți în vederea
asigurării unui proces educațional de calitate, modern
și interactiv.

AO ,,Acasă la
Văleni”

s. Văleni

Creșa-Grădiniță nr.2
„Romanița”

s. Văleni

*Aprobat condiționat - Semnarea Contractului de grant dintre GAL și Beneficiar este condiționată de îndeplinirea unor pre-condiții de către Beneficiar.
Evaluarea propunerilor de proiecte depuse în cadrul Apelului local s-a desfășurat conform procedurilor prestabilite de către GAL Lunca Prutului de Jos,
bazate pe respectarea principiilor de corectitudine, integritate și transparență, menite să asigure că procesele competitive sunt corecte, deschise și conforme
regulilor.
Granturile sunt acordate din fonduri europene în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie.

Paginia web:
www.eu4cahul.md

Facebook:
www.facebook.com/GALLPdJ

