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Proiect f inanţat de UNIUNEA EUROPEA NĂ 
prin FEA DR, Prog ramul Naţional  de 
Dezvol tare Rurală 2007 –  2013, A xa 
LEADE R  

Contract de f inanţa re N r. 
C4312011061370505/30.01.2012  
Valoare cont ract 2.357.248,95 lei  din care 
cont ribuţia Uniuni i  Europene şi  a 
Guve rnului  României  2.357.248,95 lei  
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Act ivităț i prevăzute pentru perioada 
următoare  

Asociația  GAL Someș Transilvan a organizat în data de 15.01.2015 Evenimentul de Informare 

privind proiectul Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului, 

în localitatea Jucu. La acest eveniment au participat beneficiarii proiectelor depuse în cadrul GAL Someș 

Transilvan, lideri locali, dar și doamna director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(OJFIR) – Maier Mariana, însoțită de Hossu Gelu - șef serviciu în cadrul aceleiași instituții. 
În cadrul acestui eveniment s-a prezentat stadiul actual al implementării proiectului mai sus 

menționat, respectiv succesul înregistrat de Asociația GAL Someș Transilvan începând din anul 2012 până în 

prezent (perioadă în care a sprijinit finanțarea a 59 de proiecte). Totodată s-a făcut o retrospectivă a activității 

desfășurate pe parcursul anului 2014 în vederea sprijinirii dezvoltării locale, organizarea unor cursuri de 

instruire adresate liderilor locali și personalului GAL, cât și a unor evenimente de promovare a strategiei de 

dezvoltare locală Someș Transilvan. Printre acestea s-a amintit și proiectul de cooperare ce se află în 

implementare și care urmează a fi finalizat pe parcursul anului curent.  

În Ianuarie 2015 s-a încheiat sesiunea de primire proiecte pe măsura 41.112 – Instalarea tinerilor 

fermieri, apel lansat în perioada 24.12.2014 – 12.01.2015, și în cadrul căreia s-a depus un proiect cu valoarea 

de 40.000 Euro. Acest proiect a fost verificat și selectat, raportul de selecție fiind realizat în data de 

21.01.2015.  

 

 

 

Eveni mentul  de  informare  d in  d ata  
de  15 .01 .2015  

 

 În luna Februarie 2015 se vor desfășura 

activități de monitorizare a proiectelor aflate în 

implementare. Totodată se vor demara activități 

de modificare a strategiei de dezvoltare locală 

în vederea realocării ultimelor fonduri rămase 

disponibile în cadrul Asociației GAL Someș 

Transilvan.  

 

 

 
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 
 

 


