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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 Iulie 2014 s-a lansat apelul de selecție pe măsura 41.112 – Instalarea tinerilor 

fermieri, cu o valoare de 80.000 Euro pe măsură, având termen limită de depunere a proiectelor 

data de 07.08.2014. Activitățile de animare s-au realizat intens, organizându-se mai multe sesiuni 

de animare a teritoriului și două întâlniri tematice.  

În data de 25.07.2014 la Han Km 17, comuna Jucu, s-a organizat o întâlnire tematică având 

ca subiect măsura activa in cadrul GAL – 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri. In cadrul acestei 

întâlniri s-au discutat condițiile de accesare si implementare a unui proiect realizat in cadrul acestei 

masuri, dar si posibilități viitoare de finanțare existente atât in cadrul GAL cat si la nivelul AFIR 

(Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale). Printre participanți s-au numărat directorul adjunct Bota 

Dorin si expertul Saitiș Elena din cadrul OJFIR CLUJ (Oficiul Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale), dar si numeroși tineri fermieri interesați de accesarea fondurilor disponibile prin 

aceasta măsura si prin masurile ce se preconizează a fi lansate. 

 

 

Întâlnire tematică pe măsura 
41.112 –  Instalarea tinerilor 

fermieri, organizată în  
comuna Jucu 

  În luna August 2014 se va încheia 

termenul de depunere al proiectelor pe măsura 

41.112. Totodată se vor identifica sumele 

rămase disponibile și posibilitatea lansării unui 

nou apel de selecție pe această măsură, luând 

în considerare cerințele existente în teritoriu.  

 Tot în această lună se va organiza 

evenimentul de promovare a planului de 

dezvoltare locală Someș Transilvan, aflat la cea 

de-a III-a ediție, în perioada 30 – 31 August 

2014, în curtea castelului Banffy din localitatea 

Bonțida, județul Cluj.  
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