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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  

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP), cu sprijinul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în data de 28 februarie 2013, la Muzeul Național al 
Satului, campania de informare „ PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”.  Această campanie presupune 
derularea unui circuit național de informare a beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum și a potențialilor beneficiari, privind derularea fondurilor 
europene acordate prin PNDR.  

Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia, 15 rulote 
expoziționale vor parcurge un traseu național în toate județele țării. Aceste caravane vor efectua 
săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată oferi 
informații și distribuii materiale informative și promoționale către cel puțin 160.000 de beneficiari 
PNDR (atât ai proiectelor de investiții încheiate cu APDRP, cât și ai plăților directe acordate prin 
APIA) și către publicul larg.  

Responsabilii cu animarea teritoriului au participat pe parcursul lunii Martie la întâlnirile 
avute în cadrul acestei caravane în comunele Apahida, Cornești și Bobâlna, urmând ca lunile 
viitoare să se deplaseze și în celelalte comune membre a teritoriului Someș Transilvan. Totodată în 
această lună s-au lansat apeluri de selecție pe majoritatea masurile cuprinse in cadrul asociatiei.  

Participare la Caravana 
”PNDR vine în satul tău”  

 
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 responsabilii cu 

animarea teritoriului vor fi prezenți la Caravanele 

de informare ”PNDR vine în satul tău”, care se 

vor continua și în lunile Aprilie, Mai.  

 Totodată se vor lansa apeluri de selecție 

pe măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare 

locală.  
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