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 Asociația GAL SUCEVIȚA-PUTNA, în calitate de partener în cadrul proiectului de 

cooperare transnațional „PE URMELE RĂZEȘILOR DIN MOLDOVA”, finanțat prin 

programul LEADER, sub-măsura 19.3B, contract de finanțare nr.C1930B054T01921800007 

/ 07.10.2020, în perioada 07 – 09 Ianuarie 2021, va organiza un schimb de experiență în 

teritoriul GAL SUCEVIȚA-PUTNA. La eveniment vor fi prezenți reprezentanții GAL-urilor 

partenere din proiect (Asociația GAL Ținutul Răzeșilor, Asociația GAL Podu Înalt, Asociația 

GAL Ulmus Montana, Asociația GAL Valea Prutului, Asociația GAL Stejarii Argintii, 

Asociația LEADER Colinele Moldovei, Asociația GAL Covurlui, GAL Lunca Ciuhurului, 

GAL Movila Măgura, GAL Drumul Gospodarilor, GAL Urmașii lui Leonardo, GAL Răutul 

de Sus), reprezentanți ai UAT-urilor partenere GAL, precum și alți invitați. Evenimentul face 

parte din cadrul activității nr. 3 „Organizarea unor schimburi de experiență între GAL-uri 

partenere” a proiectului și are drept scop schimbul de idei, viziuni, tehnici referitoare la 

punerea în valoare a istoriei răzeșilor.  

 Selecția participanților la schimbul de experiență se va face în urma unor criterii de 

selecție nediscriminatorii, care respectă egalitatea de șanse și care vor fi prezentate publicului 

larg, prin afișarea lor la sediul GAL, pe site-ul GAL și la sediile primăriilor partenere. 

Criteriul de selecție ales de GAL SUCEVIȚA-PUTNA este „primul venit – primul servit”. 

Selecția participanților se va face în funcție de ordinea înscrierilor.  

 Participanții din teritoriile partenere vor putea să intre în contact pe parcursul 

schimburilor de experiență cu omologii lor din cadrul GAL-ului partener și vor putea discuta 

diverse aspecte legate de punerea în valoare a istoriei răzeșilor, implementarea proiectului 

etc.  

 

Pentru participare și detalii ne puteți găsi la:  

➢ Sediul GAL din HORODNIC DE SUS NR. 1057  JUDETUL SUCEAVA  

➢ TEL/FAX 0230416865 

➢ Lehaci Mihaela - Manager proiect  Tel. 0745 927 707  

 

 
 

mailto:galsucevitaputna@gmail.com

