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         1. Conferința anuală a Asociației GAL Valea Someșului  

 Ȋn data de 17.10.2014 a avut loc Conferința anuală a Asociației GAL Valea 

Someșului. Aceasta a avut loc la restaurantul ,,Hanul Neamțului” începând cu ora 14.

 La aceasta au participat domnul Mircea Raul Ghețe - director OJFIR Sălaj, 

domnul Urs Dorin - șef SAFPD-OJFIR Sălaj, domnul Crișan Valeriu Radu-

vicepreședinte Consiliul Județean Sălaj, primarii celor 12 comune din teritoriul GAL 

Valea Someșului, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul măsurilor 141, 121, 112, 

312, 313, 322 și membrii fondatori ai Asociației GAL Valea Someșului. 

 La conferință s-a prezentat raportul anual aferent anului 2013, raport publicat în 

pagina doi a acestui buletin informativ 

 

 2. Evenimentul de informare cu privire la activitatea 

desfăşurată de GAL şi la proiectele aflate în desfăşurare 

 

 Asociaţia GAL Valea Someşului  a organizat în data de 17 octombrie 2014

începând cu ora 8.30 pe terenul de fotbal al Bazei sportive din localitatea Ileanda, 

“Evenimentul de informare cu privire la activitatea desfăşurată de GAL şi la 

proiectele aflate în desfăşurare”. La eveniment au participat reprezentanți ai 

Consiliului Județean Sălaj, primarii celor 12 comune din teritoriul GAL Valea 

Someșului, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul măsurilor 141, 121, 112, 312, 

313, 322 și membrii fondatori ai Asociației GAL Valea Someșului. 
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3. Raport anual 2013 

 

Pe parcursul anului 2013 Asociația GAL Valea Someșului a deschis un număr de 17 

sesiuni de finanțare pe măsurile 141 ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistență”, 123 ,,Creșterea 

valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole”, 

112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”, 143 ,,Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru 

agricultori”, 312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi”, 313 ,,Încurajarea 

activităților turistice”, 322 ,,Renovarea și dezvoltarea satelor”  și 421 ,,Implementarea proiectelor 

de cooperare” în cadrul cărora s-au depus un număr total de 47 de proiecte din care 47 proiecte 

conforme, 42 proiecte eligibile, 5 proiecte neeligibile, 40 proiecte selectate la GAL Valea 

Someșului, 1 proiect retras de către beneficiar de la GAL Valea Someșului, 39 proiecte depuse 

de către GAL Valea Someșului la AFIR.  

De asemenea, beneficiarii selectați la nivelul GAL Valea Someșului au semnat un număr 

de 50 decizii de finanțare pe măsura 141 și 6 contracte de finanțare pentru beneficiarii publici pe 

măsura 322.  

Activitățile de animare a teritoriului desfășurate pe parcursul anului 2013 au constat în 

organizarea de seminarii pentru lansarea fiecărui calendar a lansării sesiunilor de finanțare, 

organizarea de grupuri de lucru pentru fiecare măsură în parte, distribuirea de afișe la începutul 

fiecărei sesiuni de finanțare, distribuirea de buletine informative la sfârșitul fiecărei luni, precum 

și organizarea unei conferințe anuale a GAL Valea Someșului. De asemenea, în perioada 24 – 26 

noiembrie 2013 s-au desfășurat cursurile de instruire a liderilor locali pe teme legate de 

abordarea LEADER.  

 

 

 

 


