
 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 1 – luna IANUARIE, an 

2022 

 

1. Contract finanțare subsecvent nr. 3 

Ȋn data de 06.01.2022 Asociația GAL Valea Someșului a semnat 

Contractul de finanțare nr. C 1940 3177 01 16 6 33 75524. Obiectul 

acestui contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării 

nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub-Măsura 

19.4, ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Valoarea 

contractului de finanțare este de 483.969,98 lei respectiv 97.791,47  

euro, iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.08.2023. 

În cadrul primelor contracte subsecvente 1 și 2,  Asociația GAL 

Valea Someșului a finanțat proiecte  pentru  următoarele măsuri: 

 M2/2A „Sprijinirea  și dezvoltarea fermelor mici” 

       - 15 proiecte finalizate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  

totală de 225.000 euro, 

 M5/6A „Sprijinirea de activități neagricole” 

       - 6 proiecte contractate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  

totală de 535.945 euro,                              

       - 2  proiecte selectate, în curs de contractare avȃnd valoarea publică 

nerambursabilă  totală de 300.978 euro, 

 M7/6B „Dezvoltarea satelor”  

       - 20  proiecte contractate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  

totală de 995.589 euro, dintre care 15 finalizate cu valoarea publică 

nerambursabilă  totală de 728.129,68 euro, 
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 M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale  

- 1 proiect contractat avȃnd  valoarea publică nerambursabilă  totală de 100.831euro, 

 M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

- 1 proiect contractat avȃnd  valoarea publică nerambursabilă  totală de 1.642,88 euro. 

 

În cadrul contractului subsecvent 3,  Asociația GAL Valea Someșului va lansa sesiuni de depunere a 

proiectelor în cadrul măsurii: 

 M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare avȃnd valoarea publică 

nerambursabilă  totală de 15.000 euro. 

2. Notificare selectare proiect M5/6A   

În data de 20.01.2022, Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord Vest Satu 

Mare a notificat solicitantul TRIBACO SRL cu privire la aprobarea spre finanțare a cererii de finanțare 

cu titlul „SERVICII DE CATERING PE VALEA SOMESULUI”  şi semnarea contractului de finanţare 

– C1920064S117763308863 în termen de maxim 4 luni /7 luni de la primirea notificări de semnare a 

contractului.  

Valoare eligibilă nerambursabilă a proiectului este de 100.980 euro, cu intensitate până la maxim 

90,00%, iar valoare totală eligibilă proiect este de 112.200 euro. 

 

 

 

 


