
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                               

 

 

PNDR VINE ÎN SATUL TĂU – APAHIDA 18.03.2013 

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP), cu sprijinul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în data de 28 februarie 2013, 

la Muzeul Național al Satului, campania de informare „ PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”. 

Această campanie presupune derularea unui circuit național de informare a 

beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum și a 

potențialilor beneficiari, privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR. 

Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia, 15 rulote 

expoziționale vor parcurge un traseu național în toate județele țării. Aceste caravane vor 

efectua săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată 

oferi informații și distribuii materiale informative și promoționale către cel puțin 160.000 de 

beneficiari PNDR (atât ai proiectelor de investiții încheiate cu APDRP, cât și ai plăților 

directe acordate prin APIA) și către publicul larg. 

Obiectivul principal al campaniei este creșterea indicelui de absorbție efectivă și 

corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR, în sensul creșterii gradului de 

acuratețe și corectitudine a întocmirii cererilor de plată, precum și a cererilor de finanțare.  

Caravana s-a oprit în data de 18.03.2013 în comuna Apahida, la Casa de cultură, unde 

alături de un reprezentant al GAL (Grupului de Acțiune Locală)  Someș Transilvan, s-au 

diseminat informații privind: 

 - realizarea și respectarea graficului de eșalonare a plăților;  

 - aspecte ale întocmirii și respectării declarației de cheltuieli; 

 - derularea procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor; 

 - respectarea obligațiilor contractuale și evitarea neregulilor sau a fraudelor, cu -

evidențierea clară a posibilelor consecințe și penalități; 

 - etapele accesării Măsurilor din Axa II;  

 - drepturile şi obligaţiile ce revin beneficiarilor Axei II; 

- posibilitățile de finanțare prin fonduri europene existente la nivelul comunei 

Apahida, prin intermediul GAL Someș Transilvan; 

- măsurile active lansate de GAL Someș Transilvan și implicarea acestuia în 

sprijinirea potențialilor depunători de proiecte (beneficiari ai fondurilor europene).   

Discuțiile avute în cadrul prezentărilor s-au axat în special pe posibilitățile de 

finanțare existente la momentul actual în cadrul GAL Someș Transilvan, prezentându-se și 

oferindu-se informații participanților cu privire la măsurile active lansate, condițiile de 

eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vederea accesării fondurilor 

europene și sumele disponibile pe fiecare măsură.  

Pentru detalii privind accesarea fondurilor europene prin intermediul GAL Someș 

Transilvan vă rugăm să accesați pagina web www.galsomestransilvan.ro sau contactați-ne pe 

adresa de e-mail contact@galsomestransilvan.ro. 

http://www.galsomestransilvan.ro/
mailto:contact@galsomestransilvan.ro

