
                                               
 
 
 

Comunicat de presa 
Asociaţia "Grupul de acţiune locală Podu Înalt Vaslui" 

 
 
Infiintat in august 2010, Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui a implementat un proiect 
finantat prin Axa 4 Leader a PNDR. Acesta a dispus incepand din 19.01.2012 de un buget de 
2.299.871 euro pentru finantari nerambursabile. Aceste finantari s-au adresat celor ce doresc sa 
initieze sau sa dezvolte afaceri in agricultura si in economia din mediul rural de pe teritoriul 
GAL Podu Inalt.  
Echipa GAL Podu Inalt a promovat sumele disponibile pentru finantari nerambursabile in toate 
comunele care fac parte din acesta, respectiv 14 comune din judetul Vaslui: Albesti, Alexandru 
Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, 
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni. 
GAL Podu Inalt este acum la momentul bilantului, realizand un procent de contractare de 
99,38% iar platile efectuate catre beneficiari sunt de peste 62,25%. Au fost contractate un numar 
de 61 de proiecte in valoare totala de 2.285.570 euro: 
Masura 411.12 - "Instalarea tinerilor fermieri” - 11 contracte, in valoare de 331.258 Euro, din 
care 8 proiecte sunt finalizate in suma de 281.086 euro; 
Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole” - 9 contracte, in valoare de 412.120 
Euro, din care 7 proiecte sunt finalizate in suma de 272.608 euro; 
Masura 411.23 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” - un contract, in 
valoare de 112.017 Euro, proiect finalizat in suma de 112.017 euro valoare nerambursabila; 
Masura 411.41 – "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" - 21 contracte, in valoare de 
94.500 Euro, aceste proiecte sunt in implementare si se afla la transa 3 de plata, totalizand plati 
efectuate in suma de 69.000 euro. 
Masura 413.12 – "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro–intreprinderi” - 3 contracte, in 
valoare de 134.540 Euro, din care toate sunt finalizate in suma de 134.540 euro. 
Masura 413.22 – "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale” - 15 contracte, in valoare 
de 1.196.135 Euro, din care sunt 6 finalizate in valoare de 562.608 euro.  
Masura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” un proiect in implementare in valoare 
de 5000 euro. 
In cadrul celor 36 apeluri de selectie, au fost depuse 116 de cereri conforme pentru finantari 
nerambursabile, iar beneficiarii, atat publici cat si privati au implementat deja proiectele, prin 
achizitia de utilaje, lucrari de constructii, care ajuta la dezvoltarea afacerilor si standardelor 
comunitatilor din care fac parte.  
Mai avem cateva proiecte care sunt in implementare sau au in pregatire documentele pentru 
depunerea ultimei transe de plata: 3 proiecte pe Masura 41.112, doua proiecte pe Masura 41.121 
si 9 proiecte pe Masura 41.322, proiectul de cooperare pe Masura 421 – “Cooperare pentru 
apicultori de success”. Cele 21 de proiecte pe Masura 41.141 vor fi finantate pentru urmatorii doi 
ani din fonduri de tranzitie. 



Bugetul destinat functionarii GAL va fi cheltuit aproape in totalitate pana la finalizarea strategiei 
de dezvoltare locala. Raportul final va fi depus la sfarsitul lunii august la OJ-FIR Vaslui. 
Echipa GAL Podu Inalt multumeste partenerilor, primarilor celor 14 comune din GAL care au 
fost permanent alaturi si au avut un rol extrem de important in implementarea strategiei. Suntem 
in continuare alaturi de beneficiari si ii incurajam sa-si duca la bun sfarsit proiectele. 
Avem sansa sa realizam si pentru perioada urmatoare 2016-2020 o strategie de dezvoltare locala 
cu proiecte inovative menite sa raspunda nevoilor teritoriului Podu Inalt. Deja am primit 
notificarea pentru elaborarea strategiei pe Masura 19.1 si in aceasta toamna vom demara 
consultarea populatiei din 16 comune, respectiv teritoriul actual la care au aderat si comunele 
Suletea si Epureni. 
 
Echipa GAL Podu Inalt Vaslui 


