
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 6 – luna IUNIE, an 2020 

 

1. SESIUNI  ÎN DERULARE -  M4/3A și M3/3A 

 

Vă reamintim faptul că Asociația GAL Valea Someşului are 

deschise în perioada  12.06.2020 -20.07.2020 sesiuni în cadrul 

măsurilor M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare și M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și 

verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale. 

În ceea ce privește măsura M4/3A - Scheme de calitate 

pentru produse agricole și alimentare fondurile disponibile sunt de 

225.000 euro.  

Beneficiarii eligibili sunt :  

Beneficiarii direcți:  

Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D; 

Forme asociative ( cooperative )  

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, 

educației etc;  

Populația locală de pe raza pieței locale 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect este de  9.000 euro/proiect. 
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În ceea ce privește măsura M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și vertical între 

actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale fondurile 

disponibile sunt de 201.864,59 euro.  

 

Beneficiarii eligibili sunt :  

Un parteneriat format din entități juridice publice sau private legal constituite. 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim două entități şi 

în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale;  

• Consilii locale;  

• Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică. 

 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin 

PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.900 

euro/proiect. 

 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

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

 

 

2. CONTRACT FINANȚARE M6/6B 

 

În data de 15.06.2020 Asociația GAL Valea Someșului  a semnat contractul de finanțare 

nr.C1920072S117763307664 pentru proiectul cu titlul ,,Construire centru de zi LEADER, amenajări 

interioare și racorduri la utilități”. Proiectul are o valoare de 150.537 euro , sprijinul fiind obținut în 

cadrul măsurii M6/6B - Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. 

http://www.galvaleasomesului.ro/

