
 

 

Jurnal lunar 
elaborat de  

GAL  
Someș 

Transilvan 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

33  

 

 

NEWSLETTER 
Nr. 42 
Septembrie 

2015 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ 
prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rura lă 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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În luna Septembrie s-au continuat activitățile de informare a populației teritoriului Someș Transilvan 

cu privire la rezultatele obținute de asociație și a situației proiectelor aflate în diferite faze de implementare, 

sau finalizate. Totodată în cadrul activității GAL s-au continuat activitățile de monitorizare a proiectelor 

finanțate în vederea creșterii ratei de absorție a fondurilor LEADER și maximizarea succesului proiectelor 

finanțate de către GAL Someș Transilvan. În acest sens se verifică stadiul fiecărui proiect, printr-o consultare 

directă cu beneficiarul dar și prin consultarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor în mediul rural. Totodată 

se elaborează o fișă de monitorizare pentru fiecare proiect aflat în responsabilitatea GAL, care sprijină echipă 

tehnică în verificarea diverșilor indicatori de monitorizare ai proiectului.  

 Tot în luna Septembrie s-a obținut aprobarea prelungirii termenului de funcționare a GAL Someș 

Transilvan, până la data de 30.10.2015. În acest sens se vor continua luna viitoare activitățile de informare și 

monitorizare a proiectelor, urmând ca activitatea GAL să reînceapă cu implementarea proiectului finanțat prin 

măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală.  

Monitorizarea proiectelor  f inanțate 

prin  intermediul  GAL Someș Transilvan  
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Activ ități  prevăzute  pentru perioada 

următoare  

 

În luna Octombrie se vor continua activitățile 

de informare cu privire la rezultatele obținute 

de Asociația GAL Someș Transilvan, 

respectiv se va continua activitate de 

monitorizare a proiectelor finanțate. 

În luna Octombrie se estimează organizarea 

unei adunări generale a partenerilor 

asociației, respectiv trasarea principalelor 

direcții pentru funcționarea noului GAL (în 

perioada 2016 – 2020).   

 

 

 


