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1. Grupuri de lucru M5/6A Și M3/3A
Ȋn această lună Asociația GAL Valea Someșului a realizat grupuri
de lucru aferente măsurilor M5/6A Sprijinirea de activități
neagricole și M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea
stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale la sediul primăriilor UATurilor componente teritoriului GAL Valea Someșului, conform tabelului
următor:
Nr.
ctr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comuna la care se realizează grupul de
lucru

Data
acestora

Șomcuta Mare
Vad
Boiu Mare
Zalha
Băbeni
Gâlgău
Letca
Câțcău
Rus
Chiuiești
Recea Cristur

04.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
05.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019

realizării

În cadrul acestei activităţi s-au prezentat informaţii
despre
beneficiarii eligibili, condițiile minime obligatorii pentru acordarea
sprijinului pentru măsurile respective, tipul de sprijin, rata sprijinului și
sumele aplicabile acestor măsuri. La această activitate au participat un
număr de 10 persoane/grup, cărora li s-au distribuit mape, fluturași și
pliante cu informații despre măsurile lansate și despre condițiile de
accesare. Aceste materiale s-au realizat în cadrul Asociației GAL Valea
Someșului.
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2. Târgul internațional AGRARIA
Asociația GAL Valea Someșului a participat ȋn perioada 11.04.2019-14.04.2019 la Târgul
internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie AGRARIA, desfășurat ȋn
localitatea Jucu, județul Cluj.

În cadrul Tȃrgului de Agricultură AGRARIA a avut loc Conferința ”Rolul GAL-urilor în lantul
valoric – de la producția primară la Politici Publice”, în Cortul Forum din cadrul Expoziției.
Conferința a abordat următoarele tematici: modul în care Grupurile de Acțiune Locală pot interveni în
lanțul valoric al producției alimentare, posibilitatea susținerii antreprenoriatului local și soluția
agriculturii ecologice pentru micii întreprinzători din Romȃnia.
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Se încurajează ideea unei comparații statistice între posibilitatea obținerii fondurilor europene la
nivel național versus posibilitățile de accesare prin grupurile de acțiune locală.

Ȋn cadrul discuțiilor s-a accentuat faptul că se dorește obținerea de plus valoare a produselor
obținute în gospodăriile din teritoriile acoperite de GAL –uri prin încurajarea participării la tȃrguri prin
intermediul grupurilor de acțiune locală.
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