Lista proiectelor câștigătoare în cadrul Apelului local de propuneri de proiecte
„Sate dezvoltate - viaţă în prosperitate în GAL Valea Halmagei”, desfășurat de GAL „Valea Halmagei”
N/o

Cod Dosar

Denumire proiect

Scopul proiectului

Beneficiar

Localitatea

PRIORITATEA I- Dezvoltarea antreprenoriatului local și crearea noilor locuri de muncă
1

VH-2020-03

„Servici de Vulcanizare
Mobila pentru Autoturisme și
Camioane”

2

VH-2020-06

„Covata cu bunătăți”

3

VH-2020-18

„Prim Art – Calitate și
Confort”

4

VH-2020-14

„Loc de muncă nou creat
sunt în țară angajat”

5

VH-2020-21

6

VH-2020-15*

7

VH-2020- 05*

„Un pas spre o agricultură
ecologică”
„Irigare prin picurare –
soluția optimă pentru
creșterea legumelor”
„O frizerie pentru cei de
acasă”

Pagina web:
www.eu4cahul.md

Modernizarea serviciului de vulcanizare a
cauciucurilor, prin accesibilitate în orice loc al
comunității, oferind servicii calitative, accesibile și
imediate.
Dotarea cu echipament a cafenelei pentru
diversificarea gamei de produse (produse de simigeri,
plăcinte după rețete românești și locale).
Îmbunătățirea condițiilor de producere a mobilei la
comandă și extinderea pe piață cu un design mai
divers și produse mai calitative.
Diversificarea activității agricole prin introducerea
tehnologiilor noi în prelucrarea, producerea și
diversificarea asortimentului de hrană pentru diferite
specii de animale.
Promovarea unor tehnologii ecologice în domeniul
viticulturii.
Extinderea suprafeței de cultivare a legumelor ECO.

SRL „Elit Auto Company”

s. Zîrnești

SRL „Boris&Diana com”

s. Andrușul de
Sus

SRL „Prim Art”

s. Roșu

GȚ „Beju Nicolae”

s. Zîrnești

GȚ „Denisenco Victor
Vasile”
GŢ „Cebotaru Vitalie
Gheorghe”

s. Cucoara

Dotarea cu echipament și mobilier necesar pentru
deschiderea unei frizerii în satul Baurci-Moldoveni.

Nastas Ana

s. BaurciMoldoveni

s. Zîrnești

Pagina web
www.leaderin.md/gal-valea-halmagei

PRIORITATEA II- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale
8

VH-2020-07

„Parc Multifuncţional pentru
Lăstăreii de la CMM10”

9

VH-2020-08

„Sat iluminat-sat modernizat”

10

VH-2020-11*

11

VH-2020-17*

„Crearea unui teren de joacă
pentru copiii de vârstă
preșcolară în Gimnaziulgrădiniță ”Constantin Stere””
„Comunitate unită - Copilărie
fericită”

Sporirea gradului de participare şi implicarea a
cetăţenilor în crearea a unui parc multifuncţional pe
teritoriul sectorului CMM10 al satului Roşu.
Dezvoltarea socio-economică a localității prin
extinderea iluminatului public stradal
Îmbunătățirea serviciilor educaționale în Gimnaziulgrădiniță ,,C. Stere” la treapta Educație timpurie prin
crearea unui teren de joacă pentru copiii de vârstă
preșcolară
Amenajarea unui teren de joacă și crearea condițiilor
necesare pentru a le dezvolta abilități copiilor,
oferindu-le loc de distracție, de recreere și de
promovare a unui mod de viață sănătos.

Primăria s. Roșu

s. Roșu

Primăria s. Larga Nouă

s. Larga Nouă

AO ”Mesagerii”

s. Chircani

AO ”Asociația
Băștinașilor din Andrușul
de Jos”

s. Andrușul de
Jos

PRIORITATEA III- Dezvoltarea și promovarea serviciilor publice și sociale de calitate
12

VH-2020-12*

„Aici trecutul prinde viață”

13

VH-2020-09*

„Bastionul inteligenței și a
instruirii eficiente - Vreau să
știu”

Diversificarea metodelor de predare a materiei de
studii în gimnaziu
Renovarea și transmiterea tradiției de țesutul țoalelor
și păretarelor și promovarea valorilor și patrimoniului
cultural

IP Gimnaziul ”Ion
Creangă”
Casa de Cultură s.
Cucoara

s. Zîrnești
s. Cucoara

*Aprobate condiționat- Semnarea Contractului de grant dintre GAL și Beneficiar este condiționată de îndeplinirea unor pre-condiții de către Beneficiar.
Notă: Evaluarea propunerilor de proiecte depuse în cadrul Apelului local s-a desfășurat în conformitate cu procedurile prestabilite de către GAL „Valea
Halmagei”, menite să asigure respectarea principiilor de corectitudine, integritate și transparență, precum şi să asigure că procesele competitive sunt corecte,
deschise și conforme regulilor.

Pagina web:
www.eu4cahul.md

Pagina web
www.leaderin.md/gal-valea-halmagei

