
 

 
 

Atenție, APL I ! 
 

Solidarity Fund PL din Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din 

Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid, anunță lansarea 

apelului de propuneri Inițiative de Creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), desfășurat în 

cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. 

 

În acest context, Consiliul Raional Hîncești îndeamnă toate autoritățile 

administrațiilor locale de nivelul I să aplice! 

 

Apelul lansat are drept scop crearea a cel puțin cinci GAL-uri care vor contribui la 

dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul 

rural.  

Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat intersectorial teritorial format din 

reprezentanții a trei sectoare - public, antreprenorial şi civic având la bază criteriile și 

principiile abordării LEADER. 

Sunt eligibile parteneriatele teritoriale constituite din cel puțin trei unități 

administrativ-teritoriale de nivelul întâi, care sunt învecinate, cu numărul total al populației de 

cel puțin 10.000 locuitori, care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea 

LEADER pe teritoriul reprezentat, în scopul consolidării dezvoltării economice locale.  

Mai multe informații despre criteriile și principiile abordării LEADER, procedura de 

depunere și evaluare a cererilor pot fi găsite în Regulile de participare, la următorul link: 

www.solidarityfund.md. 

Aplicația completă va fi expediată prin e-mail, cu titlul mesajului „Inițiative de creare 

GAL” la adresa moldova.leader@gmail.com și va include: 

●  Formularul de cerere completat conform modelului (în format WORD) – Anexa nr. 1 la 

Regulile de participare la concurs. 

●  Copia Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în 

Proiect, semnat de părțile relevante, conform modelului (în format PDF) – Anexa nr. 2 la 

Regulile de participare la concurs. 

Nu este nevoie de copia tipărită a aplicației sau a anexelor! 

 

Termen limită de depunere a dosarelor: 17 iulie 2020, ora 17:00. 

 

NOTĂ: Aplicațiile vor fi depuse online și pentru fiecare din ele va fi atribuit un cod 

automatizat. Recepționarea dosarului va fi confirmată printr-un email expediat solicitantului. 

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să 

luați legătura cu Patricia Varzari, coordonatoare de proiect, lăsând un mesaj la adresa de 

email moldova.leader@gmail.comsau la nr. de telefon 0794 200 27. 

 

Solidarity Fund PL – fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activează începând cu anul 2012, 
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în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Polonă și Republica Moldova. 

Activitatea acesteia este orientată spre crearea sinergiei pentru a sprijini dezvoltarea 

comunitară, funcționând în baza principiilor de solidaritate și subsidiaritate.  

Creează parteneriate locale durabile și dezvoltă soluții sistemice împreună cu 

comunitățile rurale și urbane din Moldova. Susține procesele de dezvoltare locală, aplicând 

instrumente internaționale, împărtășind experiențele însușite și promovând bunele practici. 

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru 

prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, 

implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica 

Moldova. Partener strategic - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

Pentru ajutor și suport informational puteți contacta angajații Direcției Economie și Cooperare 

Transfrontalieră, CR Hîncești la nr. de telefon – 0269 22994, 22188 sau e-mail – 

economie@hincesti.md.  
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