
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 30 – luna IUNIE, an 2019 

 

1. Prelungire Apel de selecție – M3 / 3A  

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M3 / 3A - 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul 

de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, 

lansată în perioada 22.03.2019 -10.05.2019 cu pelungire 1 până la data 

de 20.06.2019, până la data de 20.08.2019. 

Data prelungirii apelului de selecție: 18.06.2019.  
Măsura M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte 

și piețe locale 

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). 

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: 20.08.2019. 

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. 
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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 M3/3A. 

 

 

2. Prelungire Apel de selecţie – M6/6B   

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  

pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1  până la data de 

05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019 cu prelungire 3  până la data de 30.04.2019, cu 

prelungire 4  până la data de 28.06.2019, până la data de 20.08.2019. 

Data prelungirii apelului de selecție: 18.06.2019. 

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

Beneficiari eligibili:  

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

conflictului de interese.  

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.  

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 

150.537,32euro/proiect.  

Data limită de depunere a proiectelor: 20.08.2019. 

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. 

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. 

 

3. Conferința Regională a GAL –urilor din Regiunea de Nord – Vest, BIOLEADER și 

scheme de calitate 

 

Asociația GAL Valea Someșului a participat ȋn perioada 12.06.2019-14.06.2019 la Conferința Regională 

a GAL –urilor din Regiunea de Nord – Vest, BIOLEADER și scheme de calitate  care a avut loc la 

Complexul turistic Valea Mariei, loc. Vama, jud. Satu Mare. 

Ȋn cadrul conferinței s-au abordat următoarele tematici: 

 Prezentarea conceptului  BIOLEADER 

 Masura 19.3 - Cooperare ȋntre GAL-uri 

 Scheme de calitate: produs ecologic, produs montan – sustinerea producătorilor locali ȋn procesul 

de ȋnregistrare 

 Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de 

finanțare subsecvent 2 

 Propunere proiect FNGAL Submăsura 16.4. 

 

 

http://www.galvaleasomesului.ro/
http://www.galvaleasomesului.ro/
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Ȋn  cadrul discuțiilor s-a dezbătut modul în care Grupurile de Acțiune Locală pot interveni în lantul 

valoric al producției alimentare, posibilitatea susținerii antreprenoriatului local și soluția agriculturii 

ecologice pentru micii întreprinzători din Romȃnia. De asemenea s-a subliniat faptul că prin grupurile de 

acțiune locală se ȋncurajează certificarea bio și se susține aderarea la scheme de calitate naționale și 

europene. 


