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Activităț i prevăzute pentru 

perioada următoare  

În luna noiembrie s-au lansat apeluri de selecție pentru măsurile 41.121 – Modernizarea exploatațiilor 
agricole, 41.123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, 41.312 – Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea de micro-întreprinderi și 41.313 – Încurajarea activităților turistice. De asemenea s-a organizat pentru 
prima dată comitetul de selecție al proiectelor, care a selectat proiectele pe măsurile 41.121 – Modernizarea 
exploatațiilor agricole și 41.111 - Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe. 

Tot în această lună au avut loc întâlniri de animare a teritoriului, în diverse locații din teritoriul Someș 

Transilvan, responsabilii cu animarea teritoriului completând fișe de proiect potențialilor beneficiari și oferindu-le 

acestora detalii cu privire la posibilitățile de accesare a diferitelor măsuri prevăzute în planul de dezvoltare locală.  

 

Comitet de selecție a 
proiectelor 

În perioada următoare se vor continua 
activitățile de animare a teritoriului și 
promovare a strategiei de dezvoltare locală 
prin informarea potențialilor beneficiari cu 
privire la posibilitățile de accesare a 
fondurilor nerambursabile prin intermediul 
Grupului de acțiune locală Someș 
Transilvan.  
De asemenea în luna următoare se va 
întruni comitetul de selecție a proiectelor 
pentru a selecta poriectele pe măsurile 
lansate luna aceasta, cu termen limita până 
luna viitoare.  

 
 

 
 

 

 
 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

 


