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Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920011X103923807583/ 24.07.2020

 

Finalizat aprilie 2021 

•PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A
LOCUITORILOR DIN TERITORIUL GAL
DOBROGEA DE NORD TULCEA

Denumirea 
proiectului

• Proiectul, prin activitățile pe care și le propune
contribuie atât la realizarea obiectivului general al
Strategiei de dezvoltare locală a GAL-ului Dobrogea de
Nord Tulcea și anume dezvoltarea durabilăși inteligentă
a economiei locale din teritoriul GAL DN Tulcea, cu
favorizarea competitivității și respectarea principiilor
asociativității, conservării resurselor de mediu și
incluziunii sociale, în perioada de programare 2014 –
2020 , precum și la realizarea obiectivului specific 3 al
acesteia, și anume cooperarea localăși transnațională,
cu scopul transferului de informații și expertizăîn
domenii specifice de interes.

•De asemenea, proiectul, prin activitățile pe care și le
propune, contribuie și la realizarea obiectivului
general al PNDR, și anume creşterea competitivităţii
sectoarelor agro-alimentar şi forestier,
îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural,
îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea şi
funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.

•Prin transferul de cunoștințe și informarea în cadrul
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 se sprijină inovarea și este facilitată
dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse
sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de
producție, produsele și serviciile.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului: Creșterea
nivelului de conștientizare și informare a populației
locale de pe teriotriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea,
în domeniile de interes economic, respectiv:
agricultura, protecția mediului și antreprenoriat.

•Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la
instruire specializată prin participarea la programe
de formare profesională a aprox. 76 de persoane ce
au domiciliul pe teritoriul GAL Dobrogea de Nord
Tulcea.

•Obiectiv specific 3: Facilitatea accesului pe piața
muncii prin dobândirea de competențe de către
persoanele instruite prin activitățile proiectului, cu
precădere tineri fermieri; fermieri, persoane fizice
care activează în fermele mici; beneficiari de sprijin
ai sub-măsurilor M6/2B, M7/2A.

Obiective

•Număr total participanți instruiți- 76 persoane

•fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M6/2B: 3
beneficiar

•fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M7/2A: 4
beneficiar

Rezultate

• Realizările propuse în Cererea de finanțare au
respectat graficul de timp, beneficiarul reușind să
obțină rezultate financiarte pozitive, inclusiv
atingerea indicatorilor GAL: 76 beneficiari (dintre
care 7 beneficiari ai măsurilor finanțate prin SDL
sub măsurile M6/ 2B (3 persoane), M7/ 2A (4
persoane)).

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:   
Greci, Jijila, Somova,

județul Tulceaa

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 4  , a)

Domeniul de intervenție  

1C Sprijijn pentru 
dobândirea abilităților și 

competențelor profesionale 
în domeniul agricol

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

115.154,55 lei/ 

24.075,80 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

24.07.2020-12.11.2020

Beneficiarul proiectului 

Asociația ”Institutul Român 
pentru Educație și 
Incluziune Socială” 

Date de contact                         
Soorin PETCU,      str. 

Tineretului I, nr. 16-16A, 
Bl.I.G1, Sc.1, A.20, Galați, 

județul Galați,  tel. 0757481537 
office@iresis.ro 


