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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 Mai 2014 s-a lansat apel de selecție pe masura 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, 

în perioada 08.05 – 10.06.2014, cu o alocare financiară de 20038,81 Euro, pe măsură. Totodată s-au încheiat 

verificările proiectelor depuse în luna Aprilie pe măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri, fiind selectate 

prin raport intermediar un număr de 10 proiecte din totalul de 16 depuse.  

În perioada 05.05 – 09.05.2014 o parte a compartimentului administrativ al asociației a participat în 

cadrul vizitelor organizate de APDRP în locații din județul Cluj unde s-au implementat proiecte de succes. 

Aceste vizite au făcut parte din campania de informare care urmăreşte crearea unei reţele județene a 

multiplicatorilor de informații despre fondurile europene nerambursabile acordate prin Programul Național 

de Dezvoltare Rurală (PNDR), derulată de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Campania 

se va derula până în august 2014, sub denumirea „Rețeaua Națională a Multiplicatorilor de Informații 

despre PNDR”, și are ca slogan „Împreună creștem satul românesc”. 

În data de 18.05.2014, 3 dintre angajații GAL Somes Transilvan au promovat strategia de dezvoltare 

locală a teritoriului Someș Transilvan în cadrul emisiunii Agricultura – realități și perspective, difuzate pe 

postul AgroTv.  

 

 

 

Promovare la AgroTv 

 

 În luna Iunie se vor continua activitățile 

de animare a teritoriului, informarea potențialilor 

beneficiari și a beneficiarilor cu privire la 

posibilitățile de finantare existente în cadrul 

asociatiei și implementarea proiectelor.  

 Totodată se dorește lansarea măsurii 

41.112 – Instalarea tinerilor fermieri, lansare 

care va avea loc ca urmare a aprobării 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
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