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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  

             În luna Aprilie s-a organizat ședința de informare cu privire la rezultatele obținute până în prezent de 

asociația GAL Someș Transilvan. Această ședință a avut loc în localitatea Jucu, fiind prezenți atât persoane 

interesate, cât și reprezentanți  ai autorităților locale (primarii comunelor partenere) cât și reprezentanți ai 

Coniliului Județean Cluj. Totodată la această ședință a participat și dl. Dorin Bota – directorul adjunct al 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Discuțiile principale avute loc în cadrul acestei ședințe au 

vizat prezentarea stadiului planului de finanțare al asociației, respectiv a gradului de implementare a strategiei 

de dezvoltare rurală aferente teritoriului Someș Transilvan. Totodată s-au prezentat indicatorii realizați în 

cadrul strategiei, cel mai important fiind crearea a 40 de locuri noi de muncă prin intermediul celor 57 de 

proiecte finanțate până în prezent de către Asociația GAL Someș Transilvan.  

 În cadrul acestei ședințe s-au adus în discuție și posibilitățile existente în prezent în vederea 

continuării abordării LEADER în teritoriul Someș Transilvan prin elaborarea unui proiect în cadrul sub-

măsurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală. Prin acest proiect se 

dorește obținerea de sprijin financiar în vederea demarării acțiunilor de animare a teritoriului, respectiv de 

elaborare a noii strategii de dezvoltare a teritoriului Someș Transilvan pentru perioada 2014 – 2020.  
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Sedința de informare a teri toriului  cu 

privire la rezul tatele obținute de Asociaț ia 

GAL Someș Transilvan  

 

. În perioada următoare se va finaliza 

proiectul pe sub-măsura 19.1 – Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală, realizându-se totodată 

modificări în ceea ce privește structura 

parteneriatului actual și reorganizarea 

teritoriului. Totodată se vor realiza acțiuni 

pregătitoare organizării târgului aferent 

proiectului Veselia fructelor și a legumelor 

în cadrul proiectului pe măsura 41.421.  
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