
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 7– luna IULIE, an 2022 

 

1.  SELECȚIE măsura M5/6A  

 

În cadrul măsurii măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole, deschisă în perioada 04.05.2022-06.06.2022, cu alocarea 

financiară de 100.407,27 euro s-a depus 1 proiect având valoarea publică 

nerambursabilă totală de 100.401,63 euro. 

După parcurgerea etapelor de evaluare a proiectului,  în data de  

12.07.2022 la sediul Asociației GAL Valea Someșului, s-a întrunit 

Comitetul de Selecție a proiectelor în cadrul măsurii  M5/6A – Sprijinirea 

de activități neagricole. În cadrul comitetului de selecție s-a hotărât 

selectarea spre finantare  a  acestui proiect ȋn valoare totală publică 

nerambursabilă de  100.401,63 euro. Aspectele hotărâte ȋn cadrul 

Comitetului de Selecție au fost transpuse ȋn Raportul de Selecție nr. 

1/2022  - Măsura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole, (ȋnregistrat 

la GAL Valea Someșului cu nr. 3796/12.07.2022). Ȋn baza raportului de 

selecție publicat solicitantul a avut la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a 

depune contestații.  

În data de 19.07.2022 s-a emis Nota - RAPORT FINAL 

SELECTIE  M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole nr. 

3799/19.07.2022 datorită faptului că asupra Raportului de selecție 

aferente măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole nu au 

intervenit modificări. 

Această notă au fost emisă conform "Ghidului grupurilor de 

acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală" 

versiunea 12/2022, care prevede că: Dacă după parcurgerea perioadei de 

contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar 

de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării 

Raportului de Selecție final (aprobare prin procedură scrisă sau prin 

teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă asumată și 

semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană 

mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de 

evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, 
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asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de 

selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL 

care însoțesc proiectele selectate ce vor fi depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a 

acesteia către CDRJ spre informare”. 

 

Cererea de Finanțare selectată de GAL este depusă la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-OJFIR 

verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifică 

măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la 

tipul de beneficiar, conform Anexei I Ghidului de implementare a Sub – măsurii 19.2 și transmit Cererile 

de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR. 

 

 

2. Evaluare măsura M4/3A  

 

Asociația GAL Valea Someșului se află în perioada de evaluare a proiectelor în cadrul măsurii 

M4/3A  - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, deschisă în perioada 04.05.2022-

04.07.2022, cu alocarea financiară de 15.000 euro.  După parcurgerea etapelor de evaluare a proiectului,  

în data de  27.07.2022 la sediul Asociației GAL Valea Someșului, se va întrunit Comitetul de Selecție a 

proiectelor în cadrul acestei măsuri.   

 

3. Proiect finalizat măsura M7/6B 

 

În aceasta lună în cadrul măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor beneficiarul comuna Boiu Mare a 

finalizat proiectul cu titlul „Amenajare terenuri de sport în satele Boiu Mare și Prislop, Comuna  Boiu 

Mare, județul Maramureș” încasand tranșa finală de plată în data de 08.07.2022. Prezentarea acestui 

proiect se regăsește în Anexa 6 – PREZENTARE PROIECT în secțiunea proiecte în derulare, publicată 

pe site-ul www.galvaleasomesului.ro  

 

http://www.galvaleasomesului.ro/

