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1. Conferinţa anuală a Asociaţiei GAL Valea Someşului
Ȋn data de 04.12.2019, ȋncepând cu ora 12:00 a avut loc
conferința anuală organizată de Asociația GAL Valea Someșului.
Acesta s-a

desfășurat la Restaurant Hanul Neamţului, str.Simion

Bărnuţiu, nr.8, localitatea Ileanda, judeţul Sălaj.

La această conferinţă au participat 100 de persoane cărora li s-au
prezentat informații cu privire la activitatea desfășurată de către
Asociația GAL Valea Someșului ȋn anul 2019. Dl. Ilieş Remus Ionuţ,
preşedinte al Asociaţiei GAL Valea Someşului a prezentat proiectele
finanțate și finalizate ȋn cadrul contractului 1 de finanțare, prin
intermediul Asociației, informații privind măsurile de finanțare lansate
în anul 2019, cât și informații privind activitatea viitoare a Asociației,

2. Ȋnchidere sesiune
măsura M3/3A

acțiuni de informare și promovare și măsurile ce vor fi lansate ȋn anul 2020.

Din partea CDRJ Maramureș ne –au onorat cu prezența doamna coordonator Viorica Cocîrcă,
doamna consilier superior Dorina Vlad și dl. consilier Urs Radu Florin.
De asemenea domnii primari din UAT –urile componente GAL Valea Someșului și beneficiarii de
proiecte accesate prin intermediul Asociației au participat activ la această conferință.
2. Ȋnchidere sesiune măsura M3/3A
Ȋn data de 12.12.2019 se ȋnchide sesiunea de depunere a proiectelor ȋn cadrul măsurii M3 / 3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în
vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale
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: 12.12.2019.
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.
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