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Activităț i prevăzute pentru 

perioada următoare  

În luna septembrie s-a continuat apelul de selecție lansat la finalul lunii august, pe două măsuri din planul 

de dezvoltare locală Someș Transilvan, respectiv măsurile 41.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole și 41.142 – 

Înființarea grupurilor de producători. De asemenea s-au continuat acțiunile de animare a teritoriului în toate cele 

14 comune componente ale grupului de acțiune locală, furnizându-se informații detaliate cu privire la măsurile 

care au fost cuprinse în apelul de selecție, dar și despre celelalte măsuri cuprinse în planul de dezvoltare locală. 

O activitate distinctă a fost evenimentul de promovare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului 

Someș Transilvan, eveniment ce a avut loc în localitatea Dezmir, comuna Apahida. La acest eveniment au participat 

peste 500 de persoane, printre invitați numărându-se și reprezentanți ai autoritășilor publice locale și președintele 

Consiliului Județean Cluj, domnul Horea Uioreanu.  

 
Promovarea strategiei 
de dezvoltare locală a 

teritoriului Someș 
Transilvan  

În perioada următoare vom lansa un nou 
apel de selecție a proiectelor pentru 
măsurile 41.322 -  Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale" 
componenta b) și c), respectiv măsura 
41.111 - Formare profesională (training), 
informare şi difuzare de cunoştinţe.  
Vom continua activitățile de animare a 
teritoriului și de promovare a strategiei de 
dezvoltare locală, în cadrul unor întâlniri 
tematice sau alte evenimente locale.  
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