
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 17 – luna MAI, an 2018 

 

1. Sesiune de depunere a proiectelor – măsurile M2/2A, 

M1/1B şi M6/6B 

În această lună, în cadrul Asociației GAL Valea Someșului este 

deschisă sesiunea de depunere a proiectelor pentru măsurile: 

 MĂSURA M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme 

asociative pentru  diversificarea activităților rurale 

Data limită de depunere a proiectelor  a fost de 05.06.2018.  

În urma solicitărilor primite din partea potenţialilor beneficiari aceasta 

se prelungeşte până la data de 29.06.2018. 

 MĂSURA M2 / 2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

Ultima zi în care se pot depune proiecte este 31.05.2018. 

 MĂSURA M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru 

populaţia rurală 

 Data limită de depunere a proiectelor: 03.08.2018. 
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2. Deschidere sesiune de depunere a proiectelor - măsura M5/6A Sprijinirea de activități 

neagricole 

 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada   04.06.2018 -06.07.2018 a primei 

sesiuni de cereri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole. 

În data de 25.05.2018, va fi publicat pe site-ul Asociaţiei GAL Valea Someşului  

www.galvaleasomesului.ro,  în rubrica »GHIDURI«, ghidul pentru măsura M5/6A Sprijinirea de 

activități neagricole 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura își propune combaterea problemelor legate de numărul mic de structuri de primire 

turistică de pe teritoriu, lipsa promovării potenţialului turistic local, lipsa serviciilor conexe turismului, 

precum și numărul mic de angajați în teritoriu raportat la numărul mare de agenți economici din 

teritoriul  GAL Valea Someșului. Atragerea turiștilor în zonă va aduce plus valoare și în plus, creșterea 

numărului de înnoptări va genera creșterea veniturilor atât pentru operatorii economici din sectorul 

turism, dar și pentru cei adiacenți acestuia.  

Obiectiv specific  al măsurii: Diversificarea economiei teritoriului LEADER, dezvoltarea 

economică a zonei şi eradicarea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi a altor activităţi 

economice, dezvoltarea turismului și crearea de locuri de muncă. 

  Beneficiari eligibili: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu 

statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform 

art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013(cu statut minim de PFA). 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D. 

Fonduri disponibile: 519.552,37 euro.  

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 

100.000  euro/proiect.  

Data limită de depunere a proiectelor: 06.07.2018. 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea 

Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 

10:00-18:00 de luni până vineri.  

 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsuriilor sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.    
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