
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 22 – luna OCTOMBRIE, an 

2018 

 

1. Rezultat selecție proiecte MĂSURA M5/6A  ,,Sprijinirea de 

activităţi neagricole” 

Ȋn data de 19.10.2018, la sediul Asociației GAL VALEA 

SOMEȘULUI, din județ Sălaj, comuna Ileanda, strada 1 Decembrie 

1918, nr. 35, s-a întrunit Comitetul de selecție proiecte pentru M5/6A 

Sprijinirea de activități neagricole”. 

Numărul proiectelor depuse pe măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole, deschisă în perioada 04.06.2018- 06.07.2018, cu prelungire 

1 până la data de 03.08.2018, și prelungire 2 până la data de 03.09.2018, 

a fost de 7, Comitetul de Selecție hotărând: 

 Selectarea spre finanțare a 5 proiecte eligibile având valoarea 

publică totală de 498.637,82 euro. 

Aspectele hotărâte în cadrul Comitetului de Selecție au fost transpuse în 

Raportul de Selecție pentru măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole. 

         La Comitetul de selecție au participat  

- 2 reprezentanți ai Compartimentului pentru Dezvoltare 

Rurală Județean Maramureș, 

- 2 reprezentanți ai sectorului public, 

- 5 reprezentanți ai sectorului  privat, 

Astfel, la selecţia proiectelor, s-a aplicat regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor în momentul selecţiei au fost 
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prezenţi peste  50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% au fost din mediul privat şi 

societatea civilă.  

În baza Raportului de selecţie publicat, GAL a notificat potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul 

evaluării și selecției proiectelor.  

 

2. Eveniment anual  Asociația GAL Valea Someșului 

Ȋn luna noiembrie va avea loc evenimentul anual organizat de Asociația GAL Valea Someșului, 

ȋn data de 09.11.2018, ȋncepând cu ora 09:00. Acesta se va desfășura în  județul Sălaj, comuna Ileanda, 

sat Ileanda, pe strada Gării, în interiorul halei pieței agroalimentare. 

La acest eveniment vor participa 100 de persoane cărora li se vor prezenta informații despre 

activitatea desfășurată de către Asociația GAL Valea Someșului în anul 2018: măsuri de finanțare 

lansate în cadrul acestui an, proiecte depuse, grupuri de lucru și seminarii realizate, precum și informații 

legate de activitatea viitoare a Asociației: măsuri ce urmează a fi lansate în cursul anului 2019, acțiuni de 

informare și promovare ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui contract (pană la finalul anului 

2019). Totodată, în cadrul acestui eveniment beneficiarii măsurilor de finanțare ai GAL Valea 

Someșului  își vor prezenta produsele obținute în propriile gospodării, gospodării finanțate în ultimii 6 

ani prin intermediul Grupului de Acțiune Locală Valea Someșului. Dorim ca acești beneficiari să fie 

exemple de bună practică pentru viitorii beneficiari ai Asociației. 

3. Sesiune in desfășurare pentru MĂSURA M6/6B 

În această lună, în cadrul Asociației GAL Valea Someșului este deschisă sesiunea de depunere a 

proiectelor pentru măsura  M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală”. 

 Data limită de depunere a proiectelor: 05.11.2018. 

 

Locul şi intervalul orar 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


