
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 20 – luna AUGUST, an 2021 

 

1. Realizare seminarii de promovare a calendarului de lansare 

a sesiunilor de depunere a proiectelor 

 

Asociația GAL Valea Someşului a realizat seminarii de promovare a 

calendarului deschiderii sesiunilor sesiunilor pentru măsurile M5/6A – 

Sprijinirea de activităti neagricole și M4/3A – Scheme de calitate pentru 

produse agricole și alimentare ȋn cele 20 de comune componente din 

teritoriul Asociației GAL Valea Someșului, conform tabelului următor:    

 

Nr. ctr Comuna la care se realizează 

seminarul 

Data realizării acestora 

1. Ileanda  11.08.2021 

2. Recea Cristur 11.08.2021 

3. Zalha  12.08.2021 

4. Gârbou  12.08.2021 

5. Rus  13.08.2021 

6. Șimișna 13.08.2021 

7. Letca 16.08.2021 

8. Băbeni 16.08.2021 

9. Lozna  17.08.2021 

10. Cristolț 17.08.2021 

11. Valea Chioarului  18.08.2021 

12. Șomcuta Mare 18.08.2021 

13. Gâlgău  19.08.2021 

14. Boiu Mare 19.08.2021 

15. Câțcău 20.08.2021 

16. Poiana Blenchii 20.08.2021 

17. Cășeiu 23.08.2021 

18. Chiuiești 23.08.2021 

19. Vad  24.08.2021 

20. Jichișu de Jos  24.08.2021 
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La fiecare seminar a participat un număr de 15 persoane, cărora li s-au distribuit programe seminarii 

și fluturași cu măsurile ce urmează a fi lansate. Aceste materiale s-au realizat ȋn cadrul Asociației GAL 

Valea Someșului. Aceste seminarii s-au realizat ȋnainte de deschiderea sesiunilor de depunere a 

proiectelor. Ȋn cadrul acestora s-au furnizat informații generale despre sesiunile de finanțare urmând ca 

ȋn cadrul grupurilor de lucru să se ofere informații detaliate cu privire la condițiile de accesare a 

măsurilor de finanțare. 

În perioada 25.08.2021 – 30.09.2021 este deschisă  prima sesiune de cereri de proiecte din anul 2021 

pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole. Aceasta sesiunea poate închide la atingerea 

pragului de supracontractare (acest prag se consideră atins când valoarea proiectelor depuse este de 

300% din valoarea alocării sesiunii), caz în care se va reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai 

puțin de 5 zile lucrătoare. 

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 101.397,27 Euro. Suma maximă nerambursabilă 

care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 101.397,27 euro/proiect. 

 

2. Monitorizare implementare SDL 

 

Asociația GAL Valea Someșului a realizat ȋn această lună monitorizarea proiectelor din cadrul 

măsurii M7/6B- Dezvoltarea satelor cu privire la stadiul implementării proiectelor și situația ȋncasărilor 

aferente acestor proiecte și din cadrul măsurii M5/6A – Sprijinirea de activităti neagricole cu privire la 

situația contractelor nou încheiate.   

În cadrul măsurii M7/6B- Dezvoltarea satelor: 

- Beneficiarul Comuna Cristolț a încasat în data de 30.07.2021 tranșa finală de plată aferentă 

proiectului „Modernizarea infrastructurii prin  asfaltarea DC 48A”. Astfel Comuna Cristolț a 

finalizat proiectul care a avut ca obiectiv realizare drum  prin turnare beton simplu și îmbrăcare cu 

beton asfaltic, refacere podețe de beton și pietruire acostamente. 

- Beneficiarul Comuna Valea Chioarului a încasat în data de 19.08.2021 tranșa finală de plată 

aferentă proiectului „Amenajare teren  sport în satul Fericea, Comuna Valea Chioarului, județul 

Maramureș”. Astfel Comuna Valea Chioarului a finalizat proiectul care a avut ca obiectiv 

realizare unui teren de sport în satul Fericea cu o suprafață de joc din gazon sintetic de 931 mp, 

acoperit cu plasă și dotat cu două porți de handbal/fotbal și plase porți, plase de protecție în 

spatele porților, stâlpi de tenis de câmp și fileu, 10 corpuri de iluminat. 

În cadrul măsurii M5/6A – Sprijinirea de activităti neagricole: 

- În data de 11.08.2021 ASPERUM COMPANY SRL a semnat contractul de finanțare nr. 

C1920064S117763308430 pentru proiectul cu titlul ,,Înființare salon de înfrumusețare și 

întreținere corporală”. Proiectul are o valoare nerambursabilă de 118.818 euro. 


