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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 August s-au lansat apeluri de selecție pe măsurile 41.121 – Modernizarea 

exploatatiilor agricole, 41.123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, 

41.143 – Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru fermieri și  41.312 – Sprijin 

pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi.  

Totodată s-au continuat activitățile de animare și promovare a măsurile prevăzute în Planul 

de dezvoltare locală prin participări la evenimente locale: Zilele comunei Apahida, Fiii comunei 

Bonțida și organizarea venimentul de promovare a Planului de dezvoltare locală prin organizarea 

Târgului de produse locale în perioada 31.08 – 01.09.2013, la castelul Banffy în Bonțida.  

.  

 

Eveniment de promovare prin 
organizarea Târgului de produse 

locale, castel Banffy Bonțida  

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 luna viitoare se vor lansa 

apeluri de selecție pe măsurile cuprinse în 

strategia de dezvoltare locală și vor avea 

loc participări la evenimente locale 

organizate în teritoriul Someș Transilvan . 
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