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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  

În luna Mai ca urmare a solicitărilor din teritoriu și a demersurilor realizate de echipa 

administrativă a asociației, s-a reușit introducerea măsurii 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală. Fermierii din teritoriu au fost interesați de accesarea măsurii 

41.112 – Instalarea tinerilor fermieri, această măsură fiind considerată una foarte necesară în 

teritoriu, deoarece aduce un sprijin major tinerilor fermieri. Activitățile desfășurate în această luna 

au fost diverse, realizându-se activități de animare, evaluare proiecte și cursuri de instruire a 

liderilor locali din teritoriul Someș Transilvan. Totodată s-a contractat primul proiect depus în cadrul 

asociației de către Centrul Regional de Plați, proiect depus pe măsura 41.312 în luna Decembrie a 

anului trecut. 

 Curs instruire lideri 
locali 

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 continua activitatea de 

animare a teritoriului în vederea atragerii unui 

număr cât mai ridicat de proiecte.  

 Totodată luna viitoare se vor lansa 

apeluri de selecție pe măsurile cuprinse în 

strategia de dezvoltare locală și se va realiza o 

activitate de informare. 
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