
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală COVURLUI  

     

 

Denumirea 
proiectului

Descrierea 
proiectului 

Obiective

Rezultate

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Rădești,

Județul Galați

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 - art. 20 

„Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele 

rurale”

Domeniul de intervenție: 6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile:
64.864,68 euro

Valoarea contribuției 
private: -

Perioada de implementare a 
proiectului: 27 luni

Beneficiarul proiectului

COMUNA RĂDEȘTI

Date de contact:

Comuna Rădești, Județul 
Galați

tel: 0236 333 494

ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT

țat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

   Proiect finanțat prin FEADR

• Amenajare teren multisport, comuna
Rădești, județul Galați

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune amenajarea
teren multisport cu dimensiuni adaptate
disponibilitățile de spațiu de pe amplasament,
fiind propuse: 20,00 x 40,00 m în imteriorul
liniilor de joc, cu un spațiu de siguranță
1,10 m perimetral, ceea ce conduce
dimensiunile maxime ale terenului de
22,20 m. Sportul ce va putea fi practicat
în special minifotbalul cu posibilitatea
găzdui și alte activități sportive cum
handbal, volei, etc. Ca dotări sportive,
multisport va fi dotat cu două
minifotbal / handbal și gradene
spectatori.

Descrierea 
proiectului 

• Amenajare teren multisportObiective

• S-a amenajat un teren de multisport în satul 
Rădești, comuna Rădești, județul GalațiRezultate

•Relaționarea cu potențialii solicitanți
consultanții acestora;

•Relaționarea continuă cu beneficiarii
perioada de implementare și monitorizare
proiectelor.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

PREZENTARE PROIECT 
 

țat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

FEADR/EURI 

 

comuna

amenajarea unui
adaptate la

amplasament,
imteriorul

siguranță de
conduce la

de 44,20 x
practicat este

posibilitatea de a
cum ar fi:

sportive, terenul
porți de

gradene pentru

a amenajat un teren de multisport în satul 
Rădești, comuna Rădești, județul Galați

solicitanți și

beneficiarii pe
monitorizare a


