
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 20 – luna AUGUST, an 2018 

 

1. Rezultatul selectiei pentru măsura M2/2A Sprijinirea şi 

dezvoltarea fermelor mici 

 

Ȋn data de 23.08.2018, la sediul Asociației GAL VALEA 

SOMEȘULUI, din județ Sălaj, comuna Ileanda, strada 1 Decembrie 

1918, nr. 35, s-a întrunit Comitet de selecție proiecte pentru M2/2A 

Sprijinirea şi dezvoltarea fermelor mici. 

Numărul proiectelor depuse pe măsura M2/2A– Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici, deschisă în perioada 02.04.2018 – 

31.05.2018 a fost de 35 de proiecte, Comitetul de Selecție hotărând: 

 Selectarea spre finanțare a 15 proiecte eligibile avand valoarea 

publică totală de 225.000 euro. 

Rezultatul comitetului de selecție este consemnat ȋn Raportul de selecţie 

nr.1/2018 pentru măsura M2/2A– Sprijinirea și dezvoltarea fermelor 

mici, raport care cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

Astfel din totalul de 35 proiecte depuse în cadrul măsurii M2/2A– 

Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici avem: 

  15 proiecte eligibile selectate spre finanțare avand o valoare  

publică de 225.000 euro 
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 3 proiecte eligibile nefinanțate avand o valoare  publică de 45.000 euro 

 2 proiecte neconforme avand o valoare  publică de 30.000 euro 

 15 proiecte neeligibile avand o valoare  publică de 225.000 euro. 

 

         La Comitetul de selecție au participat  

- 2 reprezentanți al Compartimentului pentru Dezvoltare Rurală Județean Maramureș, 

- 2 reprezentanți ai sectorului public, 

- 5 reprezentanți ai sectorului  privat, 

Astfel,la selecţia proiectelor, s-a aplicat regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor 

în momentul selecţiei au fost prezenţi peste  50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 

50% au fost din mediul privat şi societatea civilă.  

În baza Raportului de selecţie publicat, GAL a notificat potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul 

evaluării și selecției proiectelor. 

Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de 

la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire la 

rezultatul evaluării 

 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune contestațiile: 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.  

 

2. Sesiune in desfășurare pentru  măsurile M5/6A, M6/6B şi M1/1B 

 

 MĂSURA M5/6A  ,,Sprijinirea de activităţi neagricole” 

Data limită de depunere a proiectelor: 03.09.2018 

Pentru măsura M5/6A  suma totală disponibilă este de 519.552,37 euro. Valoarea sprijinului public 

nerambursabil este de maxim 100.000 euro/proiect. 

 MĂSURA M1/1B ,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea 

activităților rurale” 

Data limită de depunere a proiectelor, în urma solicitărilor primite din partea potenţialilor beneficiari  s-a 

prelungit până la data de 07.09.2018. 

Pentru măsura M1/1B, suma totală disponibilă este  de 26.251,86 euro. Valoarea sprijinului public 

nerambursabil va fi de maxim 13.000 euro/proiect. 
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 MĂSURA M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală” 

 Data limită de depunere a proiectelor: 05.11.2018. 

 

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.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


