
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 10 – luna OCTOMBRIE, an 

2020 

1. Modificare Strategie de Dezvoltare Locală 1/2020, a 

Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI 

În cadrul măsurii M4/3A - Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare s-a selectat spre finanțare  un proiect eligibil 

având valoarea publică totală de 1.642,88 euro, fondul rămas disponibil 

ȋn cadrul acestei măsuri fiind de 223.357,12 euro ceea ce a condus la 

necesitatea modificării de Strategie de Dezvoltare Locală. Ȋn data de 

28.09.2020 Asociația GAL Valea Someșului, a ȋnaintat la CDRJ 

Maramureș Modificarea  SDL 1/2020. 

S-a propus modificarea măsurii M4/3A - Scheme de calitate 

pentru produse agricole și alimentare, din măsură de servicii  încadrată 

în prevederile articolului 16 Scheme de calitate pentru produse agricole 

și alimentare alineatul 1 punctele a) și b), c) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 ca măsură atipică, încadrată în prevederile articolului 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.  

În acest sens, Asociația GAL Valea Someșului dorește să 

finanțeze proiecte care vizează investiții premergătoare aderării la o 

schemă de calitate europeană sau națională cum ar fi: ȋntocmirea și/sau 

depunerea dosarelor de aplicație sau acțiuni conexe acestei activități, 

animare, organizare ȋntâlniri, culegere informații /date, elaborarea 

documentelor, etc.  

 

De asemenea a fost propusă realocarea sumei de 216.956,90 

euro, rămasă disponibilă ȋn cadrul măsurilor din SDL, către măsura 

M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole, astfel: 

208.357,12 euro de la M4/3A Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare 

3.000 euro de la M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 
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202,59 euro de la M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale 

5.397,19 euro de la M7/6B – Dezvoltarea satelor . 

Ȋn cadrul măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole au rămas disponibili 2.426,37 euro ȋn 

urma sesiunilor lansate. 

Alocarea financiară pentru lansarea sesiunii măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole 

fiind de 219.383,27 euro. 

Considerăm ca aceasta realocare va avea un efect pozitiv asupra realizării obiectivelor SDL-ului, 

dar totodată se va dezvolta și potențialul local, datorită unor proiecte care ar aduce un plus economic 

teritoriului GAL Valea Someșului. 

Modificările propuse vor asigura buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală și 

realizarea indicatorilor asumați prin strategie, redistribuirea sumelor va crea premizele creșterii calității 

implementării SDL, a încrederii ȋn instrumentul de finanțare LEADER precum și realizării obiectivelor 

specifice și a obiectivului general al SDL. 

Această modificare de SDL a fost aprobată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

- DGDR-AM-PNDR, prin Nota nr. 235660/15.10.2020, privind propunerea de modificare a SDL nr.1, 

complex, anul 2020 a Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI.  

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.galvaleasomesului.ro ȋn secțiunea - Strategie 

GALVS – Versiunea 5, unde se găsesc Nota de aprobare nr. 235660/15.10.2020, Anexa 1 - 

MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI cât și versiunea actualizată a Strategiei de 

Dezvoltare Locală . 
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