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Buletin informativ nr. 10 – luna octombrie, an 

2017 

Grupuri de lucru 

În perioada 02.10.2017 - 16.10.2017, Asociaţia GAL Valea 

Someşului a desfăşurat activitatea de animare realizând grupuri de lucru 

în cele 11 UAT-uri ale teritoriului GAL. Această activitate s-a desfăşurat 

conform următorului tabel: 

Nr.crt Comuna în care se 

realizează grupul de 

lucru 

Data realizării 

grupului 

Interval orar 

1. Somcuta Mare 02.10.2017 12.00  – 14.00 

2. Boiu Mare 03.10.2017 11.30 – 13.30 

3. Rus 04.10.2017 12.30 – 14.30 

4. Zalha 05.10.2017 10.00  – 12.00 

5. Babeni 06.10.2017 12.30 – 14.30 

6. Letca 09.10.2017 10.00 –12.00 

7. Galgau 10.10.2017 10.00 – 12.00 

8. Catcau 11.10.2017 10.00 – 12.00 

9. Vad 12.10.2017 10.00 – 12.00 

10. Chiuiesti 13.10.2017 11.00 – 13.00 

11. Recea Cristur 16.10.2017 13.30 – 16.00 

 

Publicarea ghidurilor măsurilor care 

urmează a fi deschise 

 
În data de 24.10.2017, au fost publicate pe site-ul Asociaţiei GAL 

Valea Someşului  www.galvaleasomesului.ro,  în rubrica »GHIDURI«,  

ghidurile şi anexele acestora, aferente următoarelor măsuri: 

 MĂSURA 1/1B ,,Cooperarea în scopul creării de forme 

asociative pentru  diversificarea activităților rurale” 

 MĂSURA 6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia 

rurală”. 

1.Grupuri de lucru; 

2. Publicarea ghidurilor 

măsurilor care urmează a fi 

deschise; 

3.Publicarea apelurilor de 

selecţie; 

4.Deschidere sesiune de 

depunere a proiectelor 

 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Apeluri de selecţie 

În data de 24.10.2017 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 01.11.2017.  Varianta simplificată a celor două apeluri 

de selecţie este: 

APEL DE SELECȚIE – M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  

diversificarea activităților rurale 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  01.11.2017 – 30.11.2017 a primei sesiuni 

de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme 

asociative pentru  diversificarea activităților rurale. 

Data lansării apelului de selecție: 01.11.2017  

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

rurale. 

Beneficiari eligibili: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din 

acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat.  

Fonduri disponibile: 26.251,86 euro  

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 13.000 euro/proiect Data 

limită de primire a proiectelor: 30.11.2017 

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 M1/1B.  

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 – M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 
Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  01.11.2017 – 29.12.2017   a primei 

sesiuni de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  

pentru populaţia rurală.  
Data lansării apelului de selecție: 01.11.2017.  

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. 

Beneficiari eligibili:  

Entitati  publice: 

http://www.galvaleasomesului.ro/
http://www.galvaleasomesului.ro/
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 autoritati publice locale  

 Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .  

 Entități private 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a 

conflictului de interese.  

Fonduri disponibile: 80.000 euro.  

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 80.000 euro/proiect.  

Data limită de primire a proiectelor: 29.12.2017.    

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 M6/6B. 

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 

 

Deschidere sesiune de depunere a proiectelor 

  Asociaţia GAL Valea Someşului anunţă faptul că în data de 01.11.2017 se vor deschide sesiunile 

de depunere a proiectelor pentru măsurile: M1/1B ,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative 

pentru  diversificarea activităților rurale” şi M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale  pentru populaţia 

rurală”. 
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