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Activități  prevăzute pe ntru 

perioada următoare  

             În luna Mai s-au demarat activitățile de elaborare a proiectului pe măsura 19.1 – Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală. Această măsură  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. Astfel s-au trasat obiectivele 

generale și specifice ale proiectului, planificarea activităților și a resurselor (umane și financiare) necesare 

implementării acestui proiect, care va asigura continuitatea programului Leader în teritoriul Someș 

Transilvan. Acest proiect se dorește a fi depus în luna Iunie a anului curent, termenul limită de depunere a 

proiectelor în cadrul măsurii 19.1, fiind 05.06.2015.  

 Totodată în perioada 18.05. – 19.05.2015 s-a participat la grupul de lucru LEADER intitulat: Nevoile 

spațiului românesc din perspectiva ONG-urilor implicate în dezvoltarea rurală, organizat de Rețeaua 

Națională de Dezvoltare Rurală la Sibiu. În cadrul acestui seminar de lucru a participat și președintele 

Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL) din România care a subliniat importanța ONG-

urilor în spațiul rural, respectiv necesitatea implicării active ale acestora în vederea asigurării dezvoltării 

spațiului rural și apropierea acestuia de nivelul european occidental.  
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Participare în cadrul Grupului  de lucru Leader  

-   Nevoile spațiului  românesc din perspectiva 

ONG-urilor implicate în dezvol tarea rurală   

Sibiu 18 – 19.05.2015 

 

 

 În data de 07.06.2015 se va 

organiza târgul Veselia fructelor și 

legumelor din cadrul proiectului cu același 

nume, având ca beneficiar Asociația GAL 

Someș Transilvan. Acesta va fi organizat în 

comuna Bonțida, în cadrul castelului Banffy, 

având ca participanți fermieri din județul 

Cluj, dar și din județul Bacău din cadrul 

teritoriilor GAL-urilor partenere în cadrul 

proiectului de cooperare.   
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