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Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ 
prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 –  2013, Axa 
LEADER 
Contract de finanţare Nr. 
C4312011061370505/30.01.2012 
Valoare contract 2.357.248,95 lei din care 
contribuţia Uniunii  Europene şi a 
Guvernului României 2.357.248,95 lei  
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Activități prevăzute pentru 

perioada următoare  

Asociația GAL Someș Transilvan a organizat în perioada 10.09 – 14.09.2014 o vizită în regiunea Emilia 

Romagna, la GAL Appeninno Bolognese, prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală. Scopul 

acestei vizite a constat în realizarea unui schimb de experiență și de bune practici, între GAL Someș 

Transilvan și Gal Appeninno Bolognese, având ca rezultat anticipat încheierea unui parteneriat în vederea 

realizării unor proiecte de cooperare transfrontaliere. De asemenea s-a participat la seminarul GAL= 

Dezvoltare rurală, durabilă și inovativă, organizat în comun de cele două GAL-uri, la care s-au discutat 

activitățile desfășurate în actualul exercițiu al programului LEADER, s-au prezentat proiectele de succes și 

bune practici, și planurile de viitor privind dezvoltarea rurală prin intermediul GAL-urilor.  

În încheierea vizitelor s-au trasat concluziile, făcându-se o pararelă între resursele teritoriului Emilia 

Romagna, potențialul turistic și agricol al zonei și cel al teritoriului Someș Transilvan,  existând numeroase 

posibilități de colaborare rezultate din specificul zonelor și diversitatea culturală.  

În data de 28.09.2014, s-a organizat o ședință de informare asupra activității desfășurate de GAL 

Someș Transilvan în cea de-a doua jumătate a anului 2014. Această ședință de informare a avut loc in 

clădirea Miklos din incinta Castelului Banffy din Bonțida, desfășurându-se simultan cu evenimentul Fiii 

comunei Bontida.  

 

 

Vizi ta la GAL Appeninno 

Bolognese, I tal ia  

 

 În luna Octombrie estimăm modificarea 

Planului de dezvoltare locală și lansarea 

măsurilor 41.312 – Sprijin pentru crearea și 

dezvoltarea de micro-întreprinderi și 41.112 – 

Instalarea tinerilor fermieri, sub rezerva 

aprobării Ministerului Agriculturii.  
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