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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  

 

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  

 

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  

 

Activităț i prevăzute pentru 

perioada următoare  

Activitățile din anul 2013 au demarat cu o întâlnire de informare asupra rezultatelor obținute 

după primul an de implementare al proiectului ,,Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea 

de competențe și animarea teritoriului,, proiect implementat de Asociația GAL Someș Transilvan. 

Această întâlnire a avut loc la data de 18.01.2013, la pensiunea Han km 17, în localitatea Jucu, 

fiind prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale a celor 14 comune care compun teritoriul 

Someș Transilvan, reprezentanți ai APDRP, CDRJ și public interesat. La această activitate de 

informare s-a prezentat o  retrospectivă a anului 2012, respectiv activitățile desfășurate de Grupul 

de Acțiune Locală și numărul de proiecte primite și selectate. S-au prezentat de asemenea 

activitățile de animare, informare și promovare cât și o serie de probleme cu care asociația s-a 

confruntat în anul 2012, majoritatea fiind datorate lipsei fondurilor. Cu prilejul acestei activități s-au 

discutat și activitățile viitoare ce vor fi demarate începând cu luna viitoare, respectiv apelurile de 

selecție viitoare și activitățile de animare.  

 

Adunare Generală a 

Asociației la Jucu  
 

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.  

 Totodată se vor lansa apeluri de selecție 

pe măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare 

locală.  
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