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Buletin informativ nr. 5 – luna mai, an 2017 

Datorită faptului că ne aflăm în perioada finalizării ghidurilor 

măsurilor ce urmează a fi finanţate, am elaborat un  raport de activitate 

care cuprinde informaţii legate de accesarea acestora. Ghidul 

solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor 

beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru 

întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-

2020. Ghidul solicitantului reprezintă detalierea tehnică şi financiară 

ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru 

pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru 

fiecare măsură PNDR 2014-2020. 

Raport activitate - măsuri de finanțare planificate –Asociația GAL 

Valea Someșului 

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

diversificarea activităților rurale.  În cadrul acestei măsuri se acordă 

sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în 

dezvoltarea rurală  pentru  crearea de cooperative în scopul 

impementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol. 

Beneficiari: Orice entitate juridică privată sau publică legal 

constituită, care face parte din acordul de parteneriat , desemnată în 

acest sens de parteneriat.  

 

M2 / 2A Sprijinirea  și dezvoltarea fermelor mici  - Măsura este 

menită să sprijine transformarea și deschiderea spre piață a fermelor 

mici care prezintă potențial de dezvoltare în întreprinderi agricole 

viabile, precum și creșterea capacității de a identifica noi oportunități 

de valorificare a producției obținute de aceste ferme mici. 

Beneficiari: Micii fermieri încadrați ca formă de organizare în 

categoria micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici de tipul PFA, 

II, IF, SRL, SRL-D. 

 

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

din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și 

piețe locale - Obiectivul acestei măsuri este creșterea valorii adăugate 

a produselor prin cooperare în vederea procesării, depozitării, 

ambalării în comun, marketingului și vânzării pe piață a produselor în 

lanțul scurt. 
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Beneficiari: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de 

parteneriat, desemnată în acest sens de parteneriat. 

 

M4 / 3A  Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare – Această măsură contribuie la 

creșterea plus valorii aduse produselor obținute în teritoriu și la creșterea vizibilității acestora pe piețele 

externe. 

Beneficiari: Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D; Forme asociative (cooperative ). 

 

M5 / 6A  Sprijinirea de activități neagricole – Prin intermediul acestei măsuri se urmărește dezvoltarea 

economică a zonei şi eradicarea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi a altor activităţi 

economice, prin dezvoltarea turismului și  prin crearea de locuri de muncă.  

Beneficiari: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale, precum și 

fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 

1305/2013. 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 

M6 / 6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală – Măsura aceasta vizează înființarea 

centrelor sociale comunitare. Acestea  reprezintă o abordare complexă pentru satisfacerea nevoii de 

acces la servicii sociale comunitare prin accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația rurală, în 

special a celei din satele izolate și greu accesibile, inclusiv pentru membrii comunității rome. 

Beneficiari: Entități publice; autorităţi publice locale; Entități private: ONG-uri definite conform 

legislației naționale în vigoare; GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese.  

 

M7 / 6B  Dezvoltarea satelor – Prin intermediul acestei măsuri se urmărește îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea 

sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente, precum și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura de 

agrement. 

Beneficiari: Entități publice:  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora. 

 


