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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  

AGRARIA - Târgul Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje, organizat 
la Cluj-Napoca incepând din anul 1995, a devenit evenimentul anual emblematic în domeniu pentru 
zona Transilvaniei. AGRARIA s-a impus ca unul din cele mai importante locuri de întâlnire pentru 
fermieri și reprezentanții industriei agricole din Romania și este recunoscut la nivel internațional 
pentru caracterul interactiv și oportunitățile unice pe care le oferă. 

 Cea de-a 19 ediție AGRARIA s-a desfășurat în perioada 25-28 Aprilie 2013 la Complexul 
Expozițional Expo Transilvania, Cluj Napoca, având pentru prima dată invitate Grupuri de Acțiune 
Locală din întreaga țară. La acest eveniment Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a 
beneficiat de un stand pentru producătorii locali din teritoriu interesați de a participa la acest 
eveniment. De asemenea s-a lansat o invitație către toți producătorii din teritoriu, fiind prezenți la 
eveniment în cadrul standului GAL-ului producători locali din comunele Bonțida, Cornești și Jucu. 
La acest eveniment s-au promovat apelurile de selecție active în cadrul GAL-ului și s-au oferit 
informații celor interesați de accesarea unor fonduri europene în teritoriul Someș Transilvan.  

 

Participare la AGRARIA 
 

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 luna Mai.  

 Totodată se vor lansa apeluri de selecție 

pe măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare 

locală.  
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