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1.

Ȋnchidere sesiune pentru măsura M6/6B ,,Crearea

,,Crearea
infrastructurii

infrastructurii sociale pentru populaţia rurală”
Ȋn data de 31.01.2020 s-a ȋnchis sesiunea de depunere a

sociale

proiectelor ȋn cadrul măsurii M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale

pentru

pentru populaţia rurală”.
Conform

Ghidul

populaţia
grupurilor

de

acțiune

locală

pentru

implementarea strategiilor de dezvoltare locală-Versiunea 05, aprobat
prin Ordinul nr. 23 din 08/01/2019:

”În cazul sesiunilor aferente

măsurilor prin care se finanțează infrastructură socială, broadband sau
acțiuni adresate minorităților, GAL are obligația de a lansa apeluri de
selecție adresate entităților interesate. Dacă până la finalul anului
2018, în urma lansării apelurilor de selecție nu este selectat nici un
proiect, GAL are obligația de a aplica în calitate de solicitant/ partener
în cadrul proiectului (calitatea de partener poate fi dobândită doar în
cazul măsurilor de infrastructură socială), în prima sesiune pe care o
va deschide în anul 2019 (indiferent dacă măsura a fost lansată sau nu
până la acel moment). În vederea evitării conflictului de interese, GAL
va externaliza evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului în care
GAL aplică ca solicitant sau partener.”
Asociația GAL Valea Someșului a depus proiectul cu titlul
“Construire centru de zi "LEADER", amenajări interioare, branșamente

și racorduri utilități” .

rurală”

Prin proiect, Asociația GAL Valea Someșului va ȋnființa un Centru de zi pentru consiliere și
sprijin pentru părinți și copii. Centru va avea ca misiune prevenirea abandonului și a innstituționalizării
copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de ȋngrijire, educație, recreere-socializare,
dezvoltare a deprinderilor de viață ingependentă, orientare școlară și profesională, etc. pentru copii, cât
și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor,
precum și alte persoane care au ȋn ȋngrijire copii.
Serviciile sociale vor asigura acces fără restricții și discriminări pe criterii etnice, de gen,
apartenență religioasă, politică, etc.
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