
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 21 – luna SEPTEMBRIE, 

an 2021 

 

1. Realizare grupuri de lucru pentru măsura M5/6A – 

Sprijinirea de activităti neagricole 

 

Asociația GAL Valea Someşului a realizat grupuri de lucru pentru 

măsura M5/6A – Sprijinirea de activităti neagricole ȋn cele 11 locatii   

din teritoriul Asociației GAL Valea Someșului, conform tabelului 

următor:    

 

 

 

 

La fiecare grup de lucru a participat un număr de 10 persoane, cărora 

li s-au prezentat condițiile de accesare a măsurii  M5/6A – Sprijinirea de  

activități neagricole.  Materialele distribuite în cadrul grupurilor de lucru 

(mape, pliante, fluturași) s-au realizat ȋn cadrul Asociației GAL Valea 

Someșului. 

 

Nr. ctr Comuna la care se 

realizează grupul de lucru 

Data realizării acestora 

1. Boiu Mare 01.09.2021 

2. Șomcuta Mare 01.09.2021 

3. Rus 02.09.2021 

4. Zalha  02.09.2021 

5. Recea Cristur 03.09.2021 

6. Letca  06.09.2021 

7. Băbeni  06.09.2021 

8. Gâlgău  07.09.2021 

9. Chiuiești  07.09.2021 

10. Câțcău  08.09.2021 

11. Vad  08.09.2021 

1. Realizare 

grupuri de lucru 

pentru măsura M5/6A 

– Sprijinirea de 

activităti neagricole 

2.        Sesiune în 

desfășurare măsura 

M5/6A 
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2. Sesiune în desfășurare măsura M5/6A 

 

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 se 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. 

Data lansării apelului de selecție: 25.08.2021, 

Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2021. 

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 10.00-14.00 de luni 

până vineri.  

 

 


