
 
 

                               

Comunicat de presă 

GAL Someș Transilvan anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru: 

Măsura 41. 313 „Încurajarea 
activităților turistice” 

 în perioada 17.07.2013– 
05.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 
17.07.2013 
Data limită de depunere a 
proiectelor: 05.09.2013 
Fondul disponibil pentru această 
sesiune: 420 000 €  
Intensitate ajutor public: 

- pentru investițiile în interes 

public negeneratoare de profit: 

100% 

- pentru investiții în agro-turism 

activităţi recreaţionale: 85% 

- alte tipuri de investiții în turismul 

rural: 50% 

Suma maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru finanțarea 

unui proiect: 80 000 € 

Valoarea totală maxima a unui 

proiect poate fi de 400 000 € 

Beneficiari eligibili:  

- Autorități publice și ADI-uri 

- Persoane fizice și juridice care dețin 

în proprietate sau administrează 

obiectivele de patrimoniu 

cultural/natural 

- ONG-urile 

- Așezământele culturale, instituții de 

cult

Măsura 41.421  „Implementarea 

proiectelor de cooperare” 

în perioada 17.03.2013 – 02.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 
17.07.2013 
Data limită de depunere a 
proiectelor: 02.09.2013 
Fondul disponibil pentru această 
sesiune: 45 000 €. 
Intensitate ajutor public: 100% 

Suma maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru finanțarea 

unui proiect: 

22 500 €. 

Valoarea totală maxima a unui 

proiect poate fi de 400 000 € 

Beneficiari eligibili:  

- Grupuri de Actiune Locala și alte 

- persoane juridice organizate în 

- conformitate cu abordarea LEADER 

Măsura 111 L „Formare 

profesională (training), informare şi 

difuzare de cunoştinţe” 

în perioada 17.07.2013 – 04.09.2013 

Data lansării apelului de selecție: 
17.07.2013 
Data limită de depunere a 
proiectelor: 04.09.2013 
Fondul disponibil pentru această 
sesiune: 1.112,6 €. 
Intensitate ajutor public: 100% 

Suma maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru finanțarea 

unui proiect: 

1.112,6 €. 

Valoarea totală maxima a unui 

proiect poate fi de 400 000 € 

Beneficiari eligibili:  

- Publici (comune, asociaţii de 

comune, instituţii publice, altele) 

- Privaţi (asociaţii, agricultori, 

întreprinderi şi industrii mici şi 

mijlocii, comerţ) 

- Furnizori de formare profesională 

- Asociaţii de agricultori – firme, etc. 

- ONG–uri 

 

Proiectele se depun la sediul Asociației GAL Someș Transilvan de luni până joi în intervalul orar 09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00. 

INFORMAȚII DETALIATE privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, care poate fi accesat 
pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro și www.apdrp.ro, respectiv sunt disponibile și în variantă electronică (suport CD/DVD) 
sau pe suport tipărit la sediul GAL Someș Transilvan. 

DATE DE CONTACT: 
ADRESA: Str. Mihai Eminescu, nr.446, Bontida, Jud. Cluj 

    TEL.: +4 0264 262 003  
E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro 


