PROIECTE DE SUCCES
din teritoriul
GAL Valea Siretului de Jos

Masura M1/6B – Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupuri vulnerabile
in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Denumire proiect: ,,Construirea centrului de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu dizabilități în comuna
Dumbrăveni, județ Suceava”
Beneficiar: COMUNA DUMBRĂVENI
Localizare: COMUNA DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibilă: 165.144 euro
Valoare neeligibila: 146.597 euro
Total proiect: 311.741 euro
Obiective proiect: Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în
comunitate, sporirea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
la aceste la servicii și, implicit, îmbunătățirea calității vieții și combaterea
fenomenului de excluziune socială prin investitii in infrastructura sociala.
Centrul de recuperare neuromotorie va funcționa în subordinea Consiliului
local Dumbrăveni și va oferi: servicii de asistență socială (asistență și suport în
vederea reabilitării și reintegrării sociale, activități de informare, evaluare și
consiliere socială, suport emoțional-religios, îndrumarea și informarea
beneficiarilor pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile oferite de
comunitate, medierea relației cu familia și alte persoane de suport etc) și
recuperare medicală prin fizioterapie (laserterapie, magnetoterapie,
ultrasunte), kinetoterapie, hidroterapie (băi galvanice cu 4 celule, băi de
plante) și masaj.

Masura M2/6B – Integrarea minoritatilor si a altor grupuri vulnerabile in
microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Denumire proiect : ,,Înființare și amenajare spațiu de joacă prin M2/6B la
Școala Gimnazială Chilișeni”
Beneficiar : COMUNA UDESTI
Localizare : SAT CHILISENI, COM.UDESTI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibilă : 34.250 euro
Valoare neeligibila : 12.877 euro
Total proiect : 47.127 euro
Obiective proiect : Imbunatatirea calitatii vietii si realizarea inluziunii sociale a
persoanelor din grupuri vulnerabile, in special a minoritatilor de etnie roma,
prin facilitarea accesului acestora la servicii variate, prin modernizarea
infrastructurii educationale si de agrement și încurajarea activitatilor care
implica dialogul si colaborarea in scopul evitarii fenomenului de segregare,
prin imbunatatirea infrastructurii de agrement (spatii de joaca, terenuri de
sport). Prin accesarea acestei măsuri, comuna Udești își propune să
investească în sfera educațională și de agrement, înființarea și amenajarea
locului de joacă la Școala Gimnazială Chilișeni urmând să deservească nevoile
legate de educație, interculturalitate și de integrare socio-culturală a
minorităților din teritoriu.

Masura M3/6C – Investitii in infrastructura de broadband in spatiul rural si
servicii publice de e-guvernare
Denumire proiect ,,Implementare de soluții e-guvernare în comuna
Dumbrăveni, județul Suceava
Beneficiar : COMUNA DUMBRAVENI
Localizare : COMUNA DUMBRAVENI, JUDETUL SUCEAVA
Valoare eligibile : 4.975 euro
Valoare neeligibila : 945 euro
Total proiect : 5.920 euro
Obiective proiect : Investitia ce va fi realizata prin acest proiect vizeaza
interconectarea la sistemul de plati electronice Ghiseul.ro a Serviciului
Financiar Contabil, Impozite si Taxe, Administrarea Domeniului Public si Privat
si Achizitii Publice al comunei Dumbraveni, precum si dotarea primariei cu
echipamente IT (laptop si videoproiector) de ultima generatie in vederea
imbunatatirii calitatii actului administrativ. Softul si echipamentele IT
achizitionate vor fi utilizate in cadrul aparatului administrativ: Serviciul
Financiar Contabil, Impozite si Taxe, Administrarea Domeniului Public si Privat
si Achizitii Publice al Primariei Dumbraveni, precum si in cadrul tuturor
intalnirilor, sedintelor si evenimentelor ce vor fi organizate de catre primarie
pentru promovarea informatiilor de interes public (sociale, culturale,
economice).

Masura M4/2A – Investitii in exploatatii agricole in microregiunea GAL Valea
Siretului de Jos
Denumire proiect:
utilaje agricole”

,,Monitorizare exploatatie vegetala prin achizitie de

Beneficiar : PFA DRAGOI PAUL
Localizare : SAT BOSANCI, COM.BOSANCI, JUD.SUCEAVA
Valoare eligibile : 70.000 euro
Valoare neeligibila : 33.399 euro
Total proiect : 133.399 euro
Obiective proiect: Modernizarea exploatatiei vegetale ce vizeaza cultivarea si
recoltarea cerealelor, plantelor leguminoase, plantelor producatoare de
seminte oleaginoase si tuberculi. Prin proiect, beneficiarul propune
achizitionarea de utilaje si echipamente folosite in scopul imbunatatirii
lucrarilor agricole a culturilor enumerate, precum si realizarea unui flux
tehnologic modern, conform cu cele mai noi standarde nationale si
comunitare, combinate cu o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor
factori de productie. Solicitantul isi propune achizitionarea unui tractor, o
masina de erbicidat si o semanatoare prăsitoare, echipamente de baza pentru
o ferma vegetala in ascensiune.
Locuri de munca create : 1

Denumire proiect: ,,Înființare unitate de condiționare cererale prin
construire siloz, uscător, platforme depozitare și împrejmuiri în comuna
Dumbrăveni, județul Suceava”
Beneficiar: SC AGROPLANT BUCOVINA
Localizare: COMUNA DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 280.000 euro
Valoare neeligibila : 179.395 euro
Total proiect : 459.395 euro
Obiective proiect: Realizarea unei unitati (sectii) de conditionare, selectare,
uscare, depozitare cereale-grau, porumb, soia, floarea soarelui, rapita,
eficienta, moderna si competitivă cu capacitatea de 2500 tone/an cereal pe an
si plante oleaginoase depozitate in siloberguri. Proiectul presupune realizarea
pe amplasament a urmatoarelor obiective: siloz tampon, uscator, cantar,
platforma pentru spatiu descarcare cereale, cabina comanda, amenajari
teren-drumuri, platforme,imprejmuire teren.
Locuri de munca create: 3

Denumire proiect : ,,Sprijin pentru ferma agricolă Andronache F. FlorinaBrîndușa II”
Beneficiar: ANDRONACHE
INDIVIDUALA

F.

FLORINA

BRÎNDUȘA

INTREPRINDERE

Localizare : COMUNA DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 84.625 euro
Valoare neeligibila : 20.505.55 euro
Total proiect : 105.130,55 euro
Obiective proiect: Crearea unui lanț alimentar integrat la nivelul fermei prin
achizitia unui tractor de ultimă generație, a unui dozator de lapte și a unui
separator de smântână. Sprijinul acordat va contribui la imbunatatirea
performantelor generale ale exploatatiei prin cresterea competitivitatii
activitatii agricole, a diversificarii productiei si a creșterii calitatii produselor
obtinute.
Locuri de munca create : 2

Denumire proiect: „Achiziția de utilaje agricole la Gavriliuc Florin-Constantin
PFA prin GAL Valea Sirectului de Jos”
Beneficiar: GAVRILIUC FLORIN CONSTANTIN P.F.A.
Localizare: SAT COROCAIESTI, COM. VERESTI, JUD. UDESTI
Valoare eligibile: 40.019 euro
Valoare neeligibila: 66.711,57 euro
Total proiect: 146.749,57 euro
Obiective proiect : Prin intermediul acestui proiect se doreste realizarea de
investitii in extinderea si modernizarea activitatii fermei zootehnice prin
achizitia de tehnica agricola moderna cu urmatoarele utilaje: tractor,
cositoare purtata, presa de balotat, grebla de adunat, platforma de baloti, 2
rezervoare/remorci, semanatoare paioase, semanatoare porumb.
Locuri de munca create: 1

Masura M7/6A – Investitii in activitati non-agricole productive in
microregiunea GAL Valea Siretului de Jos
Denumire proiect ,,Dotare cabinet medical la Sinalgo Center SRL”
Beneficiar : SC SINALGO CENTER SRL
Localizare : SAT IPOTESTI, COMUNA IPOTESTI, STR.MIHAI VITEAZU, NR.458,
JUD. SUCEAVA
Valoare eligibilă: 31.359 euro
Cofinanțare privată: 10.454 euro
Total proiect : 41.813 euro
Obiective proiect: Creșterea cifrei de afaceri și prestarea de servicii medicale
de calitate prin dotarea cu tehnologie performanta a cabinetului medical
Sinalgo (combină electroterapie, electrocardiograf portabil, analizator profil
lipidic, analizator masurare hemoglobina glicozilata, cartus testare
hemoglobina, imprimanta termica, analizator masurare INR, pediometru,
stetoscop pentru copii, tensiometru mecanic, scaun transport pacienti,
canapea consultatie electrica, scaun rotativ pentru doctor, paravan cu patru
segmente, ecograf stationar, sonda convexa, sonda liniara, aparat aerosol,
videoprinter digital, carucior ECG, laptop, imprimanta functionala, licenta
Microsoft, licienta antivirus).
Locuri de munca create: 1

Denumire proiect : „Diversificarea activității la Rhema Consult SRL”
Beneficiar : SC RHEMA CONSULT SRL
Localizare : SAT IPOTESTI, COM. IPOTESTI, STR.SOARELUI, NR.1528, JUD.
SUCEAVA
Valoare eligibilă: 34.852 euro
Cofinanțare privată: 11.618 euro
Total proiect: 46.470 euro
Obiective proiect: Înfiintarea unui cabinet de masaj și întreținere corporală
in comuna Ipotești și dotarea acestuia cu echipamente specifice de ultimă
generație: 1 aparat performant de intretinere corporala, 1 aparat de
biostimulare, 2 mese reglabile si 2 scaune estetician.
Locuri de munca create : 1

Denumire proiect: ,,Dezvoltarea activitatii la SC Lux Electronic SRL”
Beneficiar : SC LUX ELECTRONIC SRL
Localizare : SAT BANESTI, COM. FINTINELE, NR.563, BL.1, SC.A, AP.1, JUD.
SUCEAVA
Valoare eligibilă: 50.000 euro
Cofinanțare privată: 16.667 euro
Valoare neeligibila: 63.043 euro
Total proiect: 129.710 euro
Obiective proiect: Dezvoltarea activitatii, diversificarea serviciilor prestate
către populație, creșterea cifrei de afaceri și crearea de noi locuri de muncă
prin achizitionarea unui buldoexcavator de ultimă generație.
Locuri de munca create : 2

Denumire proiect: ,,Infiintare unitate de brichetare si peletizare prin
construire hala, platforma de depozitare si imprejmuire in comuna
Dumbraveni, judet Suceava
Beneficiar: SC AGROPLANT BUCOVINA
Localizare: COM.DUMBRAVENI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibilă: 99.999 euro
Cofinanțare privată: 11.112 euro
Valoare neeligibila: 210.457 euro
Total proiect : 321.568 euro
Obiective proiect : Proiectul are ca obiectiv general obtinerea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, in scopul cresterii
veniturilor aditionale, dezvoltarea economiei rurale.
Se propune
construirea unei hale in care va functiona o linie de productie de brichetare
si peletizare pe un teren proprietatea beneficiarului.
Locuri de munca create : 4

Masura M8/6B – Investitii in infrastructura si servicii publice pe teritoriul
GAL Valea Siretului de Jos
Denumire proiect : ,,Dotari pentru gospodarirea comunală”
Beneficiar : COMUNA BOSANCI
Localizare : COM. BOSANCI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 100.000
Valoare neeligibila : 22.220
Total proiect : 122.220 euro
Obiective proiect: Dotarea serviciului public de salubrizare al comunei
Bosanci, cu utilaje noi si performante (tractor, excavator compact pe senile,
remorca agricola basculabila, distribuitor ingrasaminte purtat), care sa
contribuie la imbunatatirea si diversificarea serviciilor publice locale, la
protejarea mediului inconjurator prin modernizarea parcului auto.

Denumire proiect : ,,Achizitie autospeciala de stingere a incendiilor pentru
dotarea SVSU din comuna Dumbraveni, judet Suceava
Beneficiar : COMUNA DUMBRĂVENI
Localizare : COM. DUMBRAVENI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 100.000 euro
Valoare neeligibila : 89.210 euro
Total proiect : 189.210 euro
Obiective proiect: Dotarea Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
comunei Dumbraveni cu o autospeciala de stingere a incendiilor in vederea
unei bune desfasurari a activitatii si obtinerea unei eficiente maxime.
Investiția va conduce la o imbunatatire a serviciilor locale de baza către
populatia rurală, precum si la o crestere a capacitatii de interventie in cazul
dezastrelor si a gradului de siguranta al populatiei de pe teritoriul comunei
Dumbraveni, la incurajarea dezvoltarii locale prin dezvoltarea Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate.

Denumire proiect
Suceava

: ,,Achizitie utilaje de catre comuna Udesti, judetul

Beneficiar : COMUNA UDEȘTI
Localizare : COM. UDESTI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 99.981 euro
Valoare neeligibila : 24.371 euro
Total proiect : 124.352 euro
Obiective proiect: Prin acest proiect se doreste achizitionarea unui
buldoexcavator si a unei autoutilitare pentru dotarea compartimentului
Urbanism, cadastru, administrativ și gospodarire comunala, in vederea
efectuarii lucrarilor edilitare cu utilaje proprii. Se urmareste imbunatatirea
serviciilor publice locale prin dotare cu echipamente necesare, intarirea
capacitatii de interventie a autoritatilor locale si cresterea accesabilizarii
obiectivelor principale locale prin sprijinirea operatiunilor de modernizarea a
infrastructurii si serviciilor publice.

Denumire proiect: „Achizitie utilaje de catre comuna Veresti, judetul
Suceava”
Beneficiar : COMUNA VEREȘTI
Localizare : COM. VERESTI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 97.431 euro
Valoare neeligibila : 18.741 euro
Total proiect : 116.175 euro
Obiective proiect: Prin acest proiect se urmărește imbunatatirea serviciilor
publice din comuna Veresti prin dotarea compartimentului drumuri cu
echipamentele necesare, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de
baza si a infrastructurii de utilitate publica destinate populatiei, contribuind la
dezvoltarea economica si implicit la reducerea decalajului dintre mediul rural
si urban, dezvoltarea economica a zonei prin crearea, imbunatatirea si
diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica.

Denumire proiect: ,,Amenajare alei pietonale pe strada Stefan cel Mare in
sat/com Ipotesti, judetul Suceava
Beneficiar : COMUNA IPOTEȘTI
Localizare : COM. IPOTESTI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 100.000 euro
Valoare neeligibila : 22.558 euro
Total proiect : 122.558 euro
Obiective proiect. Obiectivul general il constituie imbunatatirea si extinderea
infrastructurii de utilitate publica destinate populatiei rurale prin amenajarea
de alei pietonale in lungime totala de 1460ml, contribuind astfel la
dezvoltarea economica a teritoriului si implicit la reducerea decalajului dintre
mediul urban si mediul rural.

Denumire proiect : ,,Achizitia de utilaje in comuna Fintinele, judetul
Suceava”
Beneficiar : COMUNA FÎNTÎNELE
Localizare : COM. FINTINELE, JUD.SUCEAVA
Valoare eligibile : 98.220euro
Valoare neeligibila : 18.661,80euro
Total proiect : 116.801,80euro
Obiective proiect : Prin acest proiect se doreste achizitionarea unui tractor cu
accesorii (1 freza de zapada, 1 incarcator frontal, 1 cupa pentru incarcator si
furci paleti incarcator, o remorca cu doua axe si 1 distribuitor de ingrasaminte)
pentru dotarea compartimentului de gospodarire, intretinere si paza, aflat in
subordinea Consiliului Local al Comunei Fintinele. Utilajele achizitionate vor
contribui la imbunatatirea si diversificarea serviciilor publice locale, la
protejarea mediului (utilajele au o norma scazuta de poluare) si nu in ultimul
rand la cresterea economica a comunei.

Denumire proiect: ,,Realizare sistem de supraveghere video stradal în
comuna Udești, județul Suceava”
Beneficiar : COMUNA UDEȘTI
Localizare : COM. UDESTI, JUD. SUCEAVA
Valoare eligibile : 34.001 euro
Valoare neeligibila : 6.460 euro
Total proiect : 40.461 euro
Obiective proiect : Investiția propusă prin proiect va aduce o îmbunătățire a
calității vieții în localitatea Udești, prin creșterea siguranței locuitorilor
comunei, prin descurajarea producerii actelor de violență, și, implicit, a
reducerii infracționalității de pe teritoriul comunei.

