Buletin informativ nr. 24 – luna DECEMBRIE, an
2018

1. Grupuri de lucru M7/6B ,, Dezvoltarea satelor ”
Ȋn data de 19.11.2018 Asociația GAL Valea Someşului a lansat
prima sesiune de cereri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura
M7/6B ,, Dezvoltarea satelor”, în perioada 19.11.2018 – 31.01.2019.
Începând cu data de 10.12.2018 s-au desfășurat grupuri de lucru
pentru Măsura M7/6B ,, Dezvoltarea satelor”, ȋn comunele Asociației
GAL Valea Someșului, conform tabelului următor:
Nr.
ctr

Comuna la care se realizează Data
seminarul
realizării
acestora

1.

Ileanda

10.12.2018

2.

Recea Cristur

10.12.2018

3.

Simişna

11.12.2018

4.

Cristolţ

11.12.2018

5.

Gȋrbou

12.12.2018

6.

Poiana Blenchii

12.12.2018

7.

Lozna

13.12.2018

8.

Jichișu de Jos

13.12.2018

9.

Cășeiu

14.12.2018

10.

Valea Chioarului

14.12.2018

11.

Chiuiești

17.12.2018

1.

Grupuri de
lucru M7/6B ,,
Dezvoltarea
satelor ”

2.

Instruire
lideri locali

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
 Solicitantul trebuie sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură.
 Solicitantul se angajează să asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani, de la ultima plată.
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia.
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată.
 Investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL Valea Someșului.
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.

Fonduri disponibile: 51.716 euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:
50.000euro/proiect.
Data limită de primire a proiectelor: 31.01.2019.
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.
2. Instruire lideri locali
Ȋn perioada 05.12.2018- 07.12.2018 s-a desfășurat instruirea liderilor locali la Hotel Valea Mariei,
din localitatea Vama, județul Satu Mare.
La această activitate au participat 20 de lideri locali din comunele componente Asociaţiei GAL
Valea Someşului.
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