
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 27 – luna MARTIE, an 2019 

 

1. Seminarii de promovare calendar  

Ȋn această lună Asociația GAL Valea Someșului a realizat seminarii 

de promovare a calendarului deschiderii sesiunilor la  sediul primăriilor 

UAT-urilor componente teritoriului GAL Valea Someșului, conform 

tabelului următor:   

 

 

Nr. 

ctr 

Comuna la care se realizează seminarul Data realizării 

acestora 

1. Vad  01.03.2019 

2. Rus  04.03.2019 

3. Câțcău  05.03.2019 

4. Șimișna 06.03.2019 

5. Lozna  07.03.2019 

6. Cășeiu  08.03.2019 

 

În cadrul acestei activităţi s-au prezentat datele deschiderii 

sesiunilor de depunere a proiectelor şi informaţii generale despre 

măsurile respective. La această activitate au participat un număr de 15 

persoane/UAT, cărora li s-au distribuit programe seminarii și fluturași 

cu măsurile ce urmează a fi lansate. Aceste materiale s-au realizat în 

cadrul Asociației GAL Valea Someșului. 

 

2. Lansare măsuri M5/6A și M3/3A 

 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 

22.03.2019 -31.05.2019 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 

2019 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole. 

Data lansării apelului de selecție: 22.03.2019 

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și 

persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, 
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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. 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii 

din SDL; 

EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării; 

EG5 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar 

și de siguranță alimentară; 

EG6.Solicitantul trebuie să prezinte o documentație tehnico - economică; 

EG7.Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL; 

EG8.Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de 

stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

EG9. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Fonduri disponibile: 120.914 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.000 

euro/proiect. 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2019. Sesiunea se va închide la atingerea pragului de 

supracontractare (valoarea proiectelor depuse să fie de cel putin 110% din valoarea alocării sesiunii ), 

caz în care se va reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare. 

 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 22.03.2019 -10.05.2019 a primei sesiuni 

de cereri de proiecte din anul 2019 pentru M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală 

între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale.  

Data lansării apelului de selecție: 22.03.2019 

Beneficiari eligibili: Un parteneriat format din entitati juridice publice sau private legal constituite. 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim două 

entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori;  

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din 

persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 

44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel 

puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, 

privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

EG4 - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat 

la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse; 

EG5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat 
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EG6 - Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și 

piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 

807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii. 

EG7 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ 

– teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și activează în sectorul 

pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). Criteriu de eligibilitate aplicabil doar 

proiectelor din sectorul pomicol. 

EG8 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și activează în 

sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). Criteriu de eligibilitate aplicabil doar 

proiectelor din sectorul pomicol 

EG9.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG10.Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

EG11.Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;  

EG12.Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentației 

tehnico-economice;  

EG13.Solicitantul implementează planul de afaceri / marketing;  

EG14.Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate 

avea efecte negative asupra mediului;  

EG15.Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-

veterinar și siguranță alimentară. 

Fonduri disponibile: 201,864.59 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.900 

euro/proiect. 

Data limită de depunere a proiectelor: 10.05.2019. 
 

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

elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro. 

 

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. 

 

 

http://www.galvaleasomesului.ro/

