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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 participat în luna Octombrie la Întâlnirile Europene din 

Transilvania ”Ruralitate și inovații” organizate prin intermediul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 

și la Conferința Internațională Greeways, din Lublin, Polonia, prin intermediul Rețelei Europene de 

Dezvoltare Rurală. Aceste participări au avut scopul de a întări legăturile dintre GAL-urile naționale și 

cele europene, și de a dezvolta idei inovative pentru dezvoltarea rurală. Totodată în cadrul participării la 

conferința Greenways s-au discutat posibilitățile de implementare a unor proiecte locale de conservare a 

mediului și dezvoltare durabilă în contextul dezvoltării proiectelor ”Drumuri verzi” la nivelul Europei 

de Est.  

În luna Octombrie s-au desfășurat de asemenea activități administrative și de monitorizare a 

proiectelor aflate în implementare prin intermediul finanțărilor acordate de Gal Someș Transilvan.  

 Participare la confer ința 

internațională Greenways ,  Polonia  

 

 În luna Noiembrie se dorește demararea 

activităților din cadrul proiectului Veselia Fructelor 

și Legumelor, respectiv primele activități propuse – 

cursurile de instruire. Totodată se dorește pregătirea 

modificării strategiei de dezvoltare locală, în 

vederea acordării fondurilor rămase disponibile în 

cadrul măsurii 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri 

– măsură care mai poate fi lansată până la epuizarea 

fondurilor disponibile prin axa LEADER.  
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