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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  

 

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  

 

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  

 

Activităț i prevăzute pentru 
perioada următoare  

În luna Martie 2014 s-au lansat apeluri de selecție pentru măsurile 41.112 – Instalarea 

tinerilor fermieri, 41.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole și 41.421 – Implementarea 

proiectelor de cooperare. S-au demarat activități de animare a teritoriului, organizându-se întâlniri în 

tot teritoriul Someș Transilvan.  

Totodată Asociația GAL Someș Transilvan a participat în perioada 26 – 28 Martie la conferinta 

Solidaritate pentru continuitate la Sinaia, organizata de Alexandru Potor, presedintele Federatiei Nationale a 

Grupurilor de Actiune Locala (FNGAL), care a initiat o serie de consultari la nivel national – 

conferintele “Solidaritate pentru continuitate” – pentru a dezbate atât rezultatele aplicarii programului 

LEADER in perioada 2007-2013, cat si pentru a discuta principiile de acreditare si functionare ale GAL-urilor 

in perioada 2014-2020. Pana acum principala concluzie care s-a conturat a fost ca Grupurile de Actiune locala 

isi propun sa continue rezultatele din perioada 2007-2013.  Proiecte finantate prin Masura LEADER la nivel 

national: peste 3.000 pana la sfarsitul anului 2013, iar numarul acestora creste vertiginos.  

 

 

Sesiuni de animare a 
teritoriului 

  În luna Aprilie se vor încheia apelurile 

de selecție lansate în data de 10 Martie 2014. 

Se vor realiza comitete de selecție a proiectelor 

iar fondurile rămase disponibile vor fi utilizate 

într-o viitoare sesiune de primire proiecte.  

În perioada 14 – 16.04.2014 GAL 

Somes Transilvan va primi vizita GAL Maros-

völgyi LEADER Egyesület din Ungaria. 

Întâlnirea va consta într-o vizită a principalelor 

obiective din teritoriul GAL și discuții privind 

posibilitățile viitoare de cooperare între GAL-uri.  
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