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Buletin informativ nr. 9 – luna septembrie, an 

2017 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de 

depunere a proiectelor pentru anul 2017 

 
În urma modificarii perioadei de deschidere a sesiunii 

de depunere a proiectelor pentru anul 2017 Asociaţia GAL 

Valea Someşului a modificat calendarul estimativ de lansare 

a sesiunii. Aceasă modificare a fost aprobată în cadrul 

hotărârii Consiliului Director din data de  07.09.2017. 

Calendarul a fost publicat la sediul Asociaţiei pe site-ul 

acesteia www.galvaleasomesului.ro, şi transmis la fiecare 

UAT din componenţa GAL Valea Someşului. 

 

Publicarea ghidurilor măsurilor care 

urmează a fi deschise 

 
În data de 13.09.2017, au fost publicate pe site-ul Asociaţiei 

GAL Valea Someşului  www.galvaleasomesului.ro,  în 

rubrica »GHIDURI«,  ghidurile şi anexele acestora, aferente 

următoarelor măsuri: 

 MĂSURA 2/2A “Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici ” 

 MĂSURA 7/6B ,,Dezvoltarea satelor ”. 

 

Apeluri de selecţie 

În data de 13.09.2017 au fost publicate apelurile de 

selecţie pe site-ul Asociaţiei, la sediul GAL Valea Someşului, 

şi la avizierele UAT-urilor partenere, atât în varianta 

simplificată cât şi în varianta detaliată pentru măsurile 

deschise în data de 20.09.2017.  Varianta simplificată a celor 

două apeluri de selecţie este: 

 

1. Calendar estimativ 

de lansare a sesiunilor 

de depunere a 

proiectelor pentru anul 

2017 

2.Publicarea ghidurilor 

măsurilor care 

urmează a fi deschise. 

3. Apeluri de selecţie. 

4. Deschidere sesiune 

de depunere a 

proiectelor. 

http://www.galvaleasomesului.ro/
http://www.galvaleasomesului.ro/
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APEL DE SELECȚIE – M7/6B – Dezvoltarea satelor  

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 20.09.2017 – 31.10.2017 a primei sesiuni 

de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor.  

Data lansării apelului de selecție: 20.09.2017 

Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor 

Beneficiari eligibili: Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)Autorităţi 

publice locale - Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL 

Fonduri disponibile: 1.000.000 Euro 

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 euro/proiect 

Data limită de primire a proiectelor: 31.10.2017 

Locul 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. 

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

elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro . De asemenea la sediul GAL Valea 

Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M7/6B. 

Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului  

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.  

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841  

E-mail: office@galvaleasomesului.ro 

Site: www.galvaleasomesului.ro  

 
APEL DE SELECȚIE – M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 
Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 20.09.2017 – 31.10.2017 a primei sesiuni 
de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici. 
Data lansării apelului de selecție: 20.09.2017 
Măsura M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 
Beneficiari eligibili: Mici fermieri încadrați ca formă de organizare în categoria micro-întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici de tipul PFA, II, IF, SRL, SRL-D;  
Fonduri disponibile: 295.537,32 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 15.000 euro/proiect  
Data limită de primire a proiectelor: 31.10.2017 
Locul 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. 
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro . De asemenea la sediul GAL Valea 
Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M2/2A. 
Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj. 
Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841  
E-mail: office@galvaleasomesului.ro  
Site: www.galvaleasomesului.ro  
 

http://www.galvaleasomesului.ro/
mailto:office@galvaleasomesului.ro
http://www.galvaleasomesului.ro/
http://www.galvaleasomesului.ro/
mailto:office@galvaleasomesului.ro
http://www.galvaleasomesului.ro/
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Deschidere sesiune de depunere a proiectelor 

  Asociaţia GAL Valea Someşului anunţă faptul că în data de 20.09.2017 s-a deschis 

sesiunea de depunere a proiectelor pentru masura  2/2A “Sprijinirea și dezvoltarea 

fermelor mici ” şi masura 7/6B ,,Dezvoltarea satelor. 


