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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 Noiembrie s-au lansat apeluri de selecție pe măsurile 41.112 – Instalarea 
tânărului fermier”, 41.123 – ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, 
41.322 – ”Renovarea, dezvoltarea satelor” și 41.421 – ”Implementarea proiectelor de 
cooperare”, fiind în același timp active și celelalte măsuri prevăzute în Planul de dezvoltare 
locală a teritoriului Someș Transilvan.  

Ca și eveniment important în această lună s-a realizat o  întâlnirea tematică în 
Dezmir, comuna Apahida care a vizat discutarea unor idei de proiecte pe măsurile active 
din cadrul GAL Somes Transilvan. Aceasta întâlnire a avut loc în cadrul cursurilor 
organizate de  Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale (ASDR Dezmir) prin proiectul 
”O șansă la ocupare pentru femeile și tinerii din mediul rural!”.  Acest proiect îşi propune să 
ofere o şansă persoanelor din mediul rural de a se integra sau reintegra pe piaţa muncii 
prin furnizarea unui pachet integrat de măsuri active de ocupare (informare, consiliere, 
orientare profesională, mediere şi formare profesională şi instruire antreprenorială). Datorită 
faptului că acest proiect are grupul țintă din teritoriul Asociației GAL Someș Transilvan 
discuțiile s-au axat pe posibilitățile de dezvoltare a acestui teritoriu prin realizarea de 
proiecte generatoare de profit pe măsuri agricole și non-agricole existente în strategia de 
dezvoltare a locală a teritoriului GAL-ului. 

Întâlnire tematică în 
Dezmir, comuna Apahida 

 
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 va realiza o activitate de 

informare în date de 19 Decembrie în comuna 

Jucu.   
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