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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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Activităț i prevăzute pentru 
perioada următoare  

În luna Aprilie 2014 s-au primit un numar de 16 proiecte pe masura 41.112 – Instalarea tinerilor 

fermieri (sesiune incheiata in 14.04.2014) si un proiect pe masura 41.421 – Implementarea proiectelor de 

cooperare (sesiune incheiata in 10.04.2014). In perioada 14 – 16.04.2014 am primit vizita GAL Maros-völgyi 

LEADER Egyesület din Ungaria. Întâlnirea a constat într-o vizită a principalelor obiective din teritoriul GAL și 

discuții privind posibilitățile viitoare de cooperare între GAL-uri. 

Totodată Asociația GAL Someș Transilvan a participat in perioada 24-27.04.2014 la Targul 

International pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Zootehnie - AGRARIA. Organizat in perioada 24 – 27 

Aprilie 2014 si aflată la cea de-a 20-a ediţie, AGRARIA a reunit producători, importatori, distribuitori şi furnizori 

din mai multe sectoare de activitate care alcătuiesc tematica amplă a târgului. Totodata in cadrul 

evenimentului s-a organizat conferinta FNGAL  - Continuam LEADER in Romania, la care au participat 

reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avandu-l in prim plan pe ministrul Daniel 

Constantin, reprezentanti ai asociatiilor agricole, fermieri si reprezentati ai Grupurilor de actiune locala din 

Romania, printre care si compartimentul administrativ al Asociatiei GAL Somes Transilvan. 

 

 

 

Participare la AGRARIA 2014 

  În luna Mai se va deschide apel de 

selectie pe masura 41.121 – Modernizarea 

exploatatiilor agricole. 

 Se vor continua activitatile de animare a 

teritoriului, informarea potentialilor beneficiari si 

a beneficiarilor cu privire la posibilitatile de 

finantare existente in cadrul asociatiei si 

implementarea proiectelor.  

 Totodata reprezentantul tehnic al 

asociatiei va participa la vizitele de 

exemplificare a proiectelor de succes finantate 

prin PNDR, organizate de APDRP.  
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