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1. Conferinţa anuală a Asociaţiei GAL Valea Someşului
În data de 30.03.2018 a avut loc conferinţa anuală a Asociaţiei GAL
Valea Someșului, la Restaurant Hanul Neamţului, str.Simion Bărnuţiu,
nr.8, localitatea Ileanda, judeţul Sălaj.

În deschiderea evenimentului, Preşedintele Asociaţiei GAL Valea Somesului Dl. Ilieş Remus Ionut,
a prezentat realizările Asociaţiei GAL Valea Somesului în cursul anului 2017 şi măsurile care se vor
lansa în anul 2018.
La această conferinţă au participat beneficiarii măsurilor finanţate ȋn cadrul GAL Valea Someșului
şi primarii UAT – urilor componente.

2. Sesiune în curs de desfășurare – măsura M2/2A
Asociația GAL Valea Someșului vă reamintește faptul că în cadrul acestei luni este deschisă sesiune
de depunere a proiectelor pe măsura M2 / 2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici.
Ghidul pentru măsura M2/2A - Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici este publicat pe site-ul
Asociaţiei GAL Valea Someşului www.galvaleasomesului.ro, în rubrica »GHIDURI«.
Valoarea totală alocată acestei măsuri este de 225.000 euro.
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.
Ultima zi în care se pot depune proiecte este 31.05.2018.
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3. Deschidere sesiune de depunere a proiectelor – măsurile M1/1B şi M6/6B
Asociaţia GAL Valea Someşului anunţă faptul că în data de 02.05.2018 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”.
Pentru măsura M1/1B ,,Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea
activităților rurale” suma totală disponibilă este de 26.251,86 euro. Valoarea sprijinului public
nerambursabil va fi de maxim 13.000 euro/proiect.
Obiectiv specific al măsurii: Sprijinirea înființării de forme asociative de tipul cooperativelor în scopul
cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun a produselor, a marketingului, promovării și
vânzării pe piața locală a produselor în lanțul scurt, precum și în vederea aplicării schemelor de calitate

Beneficiari eligibili pot fi orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din
acordul de parteneriat, desemnată în acest sens de parteneriat.
Măsura M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală” vizează în principal
satisfacerea unor nevoi ale comunității locale în ceea ce privește lipsa serviciilor sociale pentru toate
categoriile de persoane aflate în situații de dificultate, precum și a nevoilor legate de dezvoltarea socioeconomică a teritoriului și crearea de noi locuri de muncă.
Suma totală disponibilă pentru Măsura 6/6B în prezenta sesiune din anul 2018 este 150.537,32 Euro.
Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 150.537,32 euro/proiect.
Beneficiari eligibili pot fi:


Entități publice: autorităţi publice locale
Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .
 Entități private
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
GAL -ul - dacă nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul, și se aplică măsuri de evitare a
conflictului de interese
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsuriilor 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 măsuriilor M1/1B şi M6/6B.
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