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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 Iunie s-au demarat activitățile de modificare a strategiei de dezvoltare locală, dorindu-se 

realocarea sumei de 80.000 de Euro rămasă disponibilă în urma lansărilor de măsuri și contractărilor de 

proiecte. În data de 27.06.2014 s-a primit avizul din partea MADR pentru modificarea strategiei de 

dezvoltare locală și realocarea sumei de bani rămase disponibile spre măsura 41.112 – Instalarea tinerilor 

fermieri, care se dorește a fi lansată începând cu data de 07.07.2014.  

În ultima săptămână a lunii Iunie, s-a organizat o ședință de informare la Han Km 17, în localitatea 

Jucu, având ca principale subiecte de discuții stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală, probleme 

întâmpinate de beneficiari în procedura de achiziții și fondurile rămase disponibile. În cadrul discuțiilor s-au 

discutat și despre modul de dezvoltare a teritoriului prin implementarea proiectelor contractate prin 

intermediul GAL Someș Transilvan.  

În data de 29.06.2014 s-a participat la prima editie a zilelor satului Visea, din comuna Jucu, unde s-

a promovat strategia de dezvoltare locală și lansarea viitoarei sesiuni din cadrul GAL Someș Transilvan.  

 

 

 

Sedință de informare – 

26.06.20-14 

 

  În luna Iulie se va lansa măsura 41.112 

– Instalarea tinerilor fermieri, lansare care va 

avea termen limită de depunere a proiectelor în 

luna August. Astfel se vor demara activități de 

animare a teritoriului și promovare a măsurii în 

teritoriul GAL Someș Transilvan.  

 Totodată se vor monitoriza proiectele 

contractate, aflate în curs de implementare prin 

fonduri alocate din cadrul asociației GAL 

Someș Transilvan.   
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