
 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 33 – luna SEPTEMBRIE, 

an 2019 

 

1. Evaluarea performanțelor privind implementarea SDL 

Ȋn această lună la nivelul GAL-urilor se realizează evaluarea 

performanțelor privind implementarea SDL care va avea ca referință 

perioada cuprinsă între semnarea primului contract subsecvent de 

finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și sfârșitul lunii septembrie 2019. 

Aceasta se va concretiza prin depunerea de către GAL a Raportului 

privind evaluarea performanțelor conform Anexei 3 - Raport privind 

evaluarea performanțelor – până la 10 octombrie 2019 la DGDR AM 

PNDR.   

Nivelul de performanță al implementării SDL va fi evaluat pe 

baza informațiilor prezentate de GAL ce vor fi validate de AM PNDR și 

poate fi îndeplinit prin atingerea unui nivel de cel puțin 60% valoare 

contractată (inclusiv cheltuielile de funcționare aferente primului 

contract subsecvent sM 19.4) raportată la valoarea totală a SDL 

(inclusiv cheltuielile de funcționare prevăzute în SDL pentru toată 

perioada de implementare) și a unui nivel de cel puțin 20% valoare 

plătită, mai puțin sumele reprezentând avans nejustificat aferente 19.4, 

raportată la valoarea totală a SDL (inclusiv cheltuielile de funcționare), 

caz în care nu se va aplica nicio penalizare.  

Asociația  GAL VALEA SOMEȘULUI a ȋndeplinit nivelul de 

performanță prin atingerea plafonului minim 60% valoare contractată și 

20% valoare plătită urmând ca valorile exacte să fie raportate după data 

de 30.09.2019. 
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2. Participarea la conferința GAL-urilor LINC 2019  

Asociația GAL Valea Someșului  a participat la cea de a zecea ediție a Conferinței LINC care a 

avut loc ȋn Parnu, Estonia. 

LINC este o întâlnire anuală a Grupurilor de Acțiune Locală care combină schimbul de 

experiență europeană cu evenimente sportive și gastronomie europeană. Conferința LINC 2019  a fost 

axată pe turismul rural și avut ca slogan:  

 Fiți informat – colectați și distribuiți informațiile; 

 Fiți inspirați – invățați din experiențele valoroase ale celorlalți; 

 Fiți implicați – identificați problemele și oferiți soluții viabile. 

Scopul conferinței a fost de a oferi participanților informații despre planificarea viitoarei 

programări LEADER, promovarea turismului rural, a moștenirii culturale și culinare a teritoriilor 

LEADER, deoarece în noua programare va fi posibilă utilizarea diferitelor fonduri pentru activitățile   

LEADER, care la rândul lor vor permite o mai bună planificare și susținere a turismului rural. 

Prezentările, discuțiile și vizitele de lucru au exemplificat bune practici din proiectele implementate ȋn 

domeniul turismului rural al zonei Mulgimaa. 

     


