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1.  Caravană de informare 

 

 În luna septembrie Asociația GAL Valea Someșului a organizat o caravană de 

informare cu privire la activitatea desfășurată de asociație de la înființare și până în 

prezent. Caravana s-a desfășurat în comunele Ileanda, Rus, Șimișna, Zalha, Gâlgău, 

Poiana Blenchii, Letca, Lozna, Băbeni, Surduc, Câțcău, Vad și  a avut rolul de a 

informa 120 persoane participante, cu privire la următoarele aspecte:  proiecte 

contractate, sume nerambursabile, activități  desfășurate și rezultate obținute. 

 De asemenea Asociația GAL Valea Someșului a organizat seminarii de 

informare în cele 12 comune componente, seminarii în care s-au prezentat informații 

despre proiectele accesate în fiecare comună, după cum urmează: 

 

 1.COMUNA ILEANDA – Situația proiectelor contractate  

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” - 8 

contracte de finanțare în valoare nerambursabilă de 36.000 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  5 contracte de finanțare în 

valoare  nerambursabilă  de 168.000 euro 

3. Măsura 312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi” -  

1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  de 87.290 euro 

4. Măsura 313 ,,Încurajarea activităților turistice” - 1 contract de finanțare în 

valoare  nerambursabilă  de 10.000 euro 

5. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de 

bază pentru economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii 

rurale”  -  1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  de 89.358 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Ileanda = 390.648 euro 

 

 

 Sumar proiec Sumar proiecte accesate în cadrul GAL Valea 

Someşului te accesate în cadrul GAL Valea Someşului 

 

 



2.COMUNA RUS – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  9 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 40.500 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  

de 12.000 euro 

3.Măsura 313 ,,Încurajarea activităților turistice” – 1 contract de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 37.904 euro 

4. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”   -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.100 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Rus = 145.504 euro 

 

3.COMUNA ȘIMISNA – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  5 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 22.500 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  - 4 contracte de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 132.000 euro 

3. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”  -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.510 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Șimișna = 210.010 euro 

 

4.COMUNA ZALHA – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  - 2 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 9.000 euro 

2. Măsura 313 ,,Încurajarea activităților turistice                                                                                                                                                                                                               

” -  1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  de 38.012 euro 

3. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”   - 1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.510 euro. 



Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Zalha =102.522 euro 

 

5.COMUNA LETCA – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” -  5 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 22.500 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  - 1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  

de 20.000 euro 

3. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”  -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.510 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Letca = 98.010 euro 

 

6.COMUNA LOZNA – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  - 1 contract de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 4.500 euro 

2. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”  -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 27.547  euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Lozna = 32.047 euro 

 

7.COMUNA BĂBENI – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  5 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 22.500 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  3 contracte de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 92.000 euro 

3. Măsura 322  „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”  -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.510 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Băbeni = 170.010 euro 



8.COMUNA SURDUC – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”   - 2 contracte de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 106.564 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Surduc = 106.564 euro 

 

9.COMUNA GÂLGĂU – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  3 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 13.500 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  - 3 contracte de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 100.000 euro 

3. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”   -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 55.027 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Gâlgău = 168.527 euro 

 

10.COMUNA POIANA BLENCHII – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  4 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 18.000 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  1 contract de finanțare în valoare  nerambursabilă  

de 12.000 euro 

3. Măsura 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole” -  1 contract de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 5.815 euro 

4. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale” - 1 contract de finanțare în 

valoare  nerambursabilă  de 55.510 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Poiana Blenchii = 91.325 euro 

 

 



11.COMUNA CÂȚCĂU – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”  -  8 contracte de finanțare în 

valoare nerambursabilă de 36.000 euro 

2. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  3 contracte de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 80.000 euro 

3. Măsura 313 ,,Încurajarea activităților turistice” -  1 contract de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 161.095 euro 

4. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale”  -  1 contract de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 54.961 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Câțcău = 332.056 euro 

 

12.COMUNA VAD – Situația proiectelor contractate 

1. Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”  -  3 contracte de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 120.000 euro 

2. Măsura 312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi”  -  2 contracte de 

finanțare în valoare  nerambursabilă  de 250.124 euro 

3. Măsura 313 ,,Încurajarea activităților turistice” -  1 contract de finanțare în valoare  

nerambursabilă  de 50.099 euro 

4. Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru 

economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale” -  2 contracte de finanțare 

în valoare  nerambursabilă  de 104.994 euro 

Valoare nerambursabilă totală/ Comuna Vad = 525.217 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 


