
                                               
 
 

Asociaţia  
"Grupul de acţiune locală Podu Înalt Vaslui" 

 
Obiectiv general: Implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriul Podu Înalt. 
 
Prioritatea 1 „ Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier” 
 
Prioritatea 2 „Imbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” 
 
Prioritatea 3 „Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei rurale, 
creşterea atractivităţii teritoriului, dezvoltarea societăţii civile şi incluziunea socială” 
 
Pina in data de 11 iunie 2014, GAL Podu Inalt si-a atins urmatoarele obiective operationale: 
 
- Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din sectorul agricol, forestier si 
alimentar                                                                     
- Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare 
prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei 
- Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare 
si grupuri de producatori  
- Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si alimentar 
- Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta 
- Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile si folosirea de 
tehnologii inovative pentru eficienta energetica 
- Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta folosirii energiei 
- Cresterea numarului de micro-intreprinderi non-agricole productive si de servicii,  dezvoltarea 
celor existente, incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale pentru 
crearea si mentinerea locurilor de munca 
 
Beneficiarii care au depus proiecte la GAL Podu Inalt au semnat 52 de contracte cu APDRP in 
valoare totala de 1.573.892 euro: 
 
Masura 411.11 - Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte - un contract in 
valoare de 1.750 Euro 
 
Masura 411.12 -  „Instalarea tinerilor fermieri” - 11 contracte in valoare de 332.000 Euro 
 
Masura 411.21 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” - 7 contracte in valoare de 285.475 Euro 
 
Masura 411.23 - "“Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” - un contract in 
valoare de 125.063  Euro 
 



 
Masura 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă - 21 contracte in valoare de 
157.500 Euro 
 
Masura 413.12 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro –întreprinderi” - 3 contracte in 
valoare de 134.567 Euro 
 
Masura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” - 8 contracte in valoare de 
600.537 Euro 
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