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Activități  prevăzute pentru perioada  

următoare  

             În luna Martie Asociația GAL Someș Transilvan a obținut aprobarea AFIR pentru lansarea măsurii 

41.112 – Instalarea tinerilor fermieri, în perioada 10.03.2015 – 27.03.2015. Această sesiune de primire 

proiecte a avut o alocare financiară de 56.000 Euro, bani redistribuiți din cadrul altor măsuri ca urmare a 

renunțării unui beneficiar  la un contract de finanțare pe măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea 

de microîntrepinderi, respectiv ca urmare a economiilor realizate de beneficiari pe alte măsuri în cadrul cărora 

au obținut finanțare. Ca urmare a sumei rămase disponibile Asociația GAL Someș Transilvan a răspuns 

solicitărilor venite din terioriului, respectiv a tinerilor fermieri care doresc obținerea de sprijin financiar pentru 

dezvoltarea exploatațiilor agricole.  

 Totodată în luna Martie s-a participat la seminarul Dezvoltarea economiei rurale prin lanțuri 

alimentare scurte și branding teritorial organizat de Rețeaua națională pentru dezvoltare rurală (RNDR) la 

pensiunea Popasul din deal în localitatea Ocna Șugatag, județul Maramureș. În cadrul acestui seminar s-au 

discutat aspecte privind realizarea de fișe tehnice pentru demararea activităților inovative din cadrul noului 

exercițiu Leader 2014 – 2020. Astfel s-au pus bazele unei idei comune de a integra în cadrul strategiilor de 

dezvoltare rurală activități și surse de finanțare pentru dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte (vânzarea de la 

productor la cumpărător, directă fără intermediere), respectiv realizarea primelor proiecte de tipul ”Coșul 

Țărănesc” în România. Totodată s-a discutat despre dezvoltarea conceptului de brand teritorial și necesitatea 

dezoltării acestui concept pentru păstrarea identității culturale a teritoriilor GAL .   

 

 

 

Participare la seminarul RNDR 

”Dezvoltarea economiei  rurale prin lanțuri  

al imentare scurte și  branding teritorial ”  
 

       În luna Aprilie 2015 se vor finaliza 

verificările proiectelor depuse în cadrul 

lansării pe măsura 41.112, respectiv se vor 

tranmite către OJFIR.  

      Totodată se va participa la Târgul 

Internațional AGRARIA ce va avea loc în 

localitatea Jucu, din județul Cluj și se vor 

demara activitățile din cadrul proiectului de 

cooperare, în special culegerea de rețete 

tradiționale din teritoriu.  

 

 

 
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

 

 


