
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 29 – luna MAI, an 2019 

 

1. Sesiune in desfășurare pentru măsurile M5/6A, M3/3A și  

M6/6B 

În această lună, în cadrul Asociației GAL Valea Someșului sunt 

deschise   sesiuni de depunere a  proiectelor pentru măsurile:  

 

M5/6A- Sprijinirea de activități neagricole. 

 

Fonduri disponibile: 120.914 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect: 100.000 euro/proiect. 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2019. Sesiunea se va 

închide la atingerea pragului de supracontractare (valoarea proiectelor 

depuse să fie de cel putin 110% din valoarea alocării sesiunii), caz în 

care se va reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile 

lucrătoare.  

M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte și piețe locale 

Fonduri disponibile: 201.864,59 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect:100.900 euro /proiect 

Data limită de depunere a proiectelor: 20.06.2019 

 M6/6B - Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect: 150.537,32 euro 
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Data limită de depunere a proiectelor: 28.06.2019 

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. Cereri de plată aferente măsurii M2/2A – Sprijinirea  și dezvoltarea fermelor mici 

 

Ȋn această lună  beneficiarii măsurii M2/2A – Sprijinirea  și dezvoltarea fermelor mici au depus la 

sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului Cereri de plată transa II aferente  proiectelor pe măsura M2/2A 

pentru realizarea conformității acestora. După depunerea cererilor de plată de către beneficiari la Oficiile 

Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se vor realiza vizitele ȋn teren, urmând ca beneficiarii să 

ȋncaseze transa II de plată.  

 


