
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 13 – luna IANUARIE, an 

2023 

1. Situația implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației GAL Valea Someșului 

 

Până la finalul anului 2022,  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 222.000 euro; 

 M5/6A „Sprijinirea de activități neagricole” 

       - 9 proiecte contractate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  totală 

de 937.324,63 euro, dintre care 3 proiecte finalizate avȃnd valoarea 

publică nerambursabilă  totală de 236.593,32 euro; 

 M6/6B  „Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală” 

-1 proiect contractat avȃnd  valoarea publică nerambursabilă  

totală de 150.537 euro; 

 M7/6B „Dezvoltarea satelor”  

       - 20  proiecte contractate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  

totală de 995.589 euro, dintre care 18 finalizate cu valoarea publică 

nerambursabilă  totală de 869.790,67 euro; 

 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” 

-2 proiecte contractate avȃnd valoarea publică nerambursabilă  totală 

de 16.577,71 euro. 

 

Valoarea publică totală a proiectelor contractate este de 2.425.859,34 

euro iar valoarea plăților pentru proiectele contractate este de 

1.511.995,60 euro. 
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2. Sesiuni viitoare și alocari financiare pe sesiuni - An 2023 

În urma alocării fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) Asociația GAL Valea 

Someșului va lansa sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul  următoarelor măsuri: 

 M7/6B „Dezvoltarea satelor cu o alocare indicativă pe sesiune de 270.000 euro” -  fonduri 

FEADR; 

 M5/6A „Sprijinirea de activități neagricole” cu o alocare indicativă pe sesiune de 145.026,52 

euro -  fonduri FEADR; 

 M6/6B  „Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală” cu o alocare indicativă pe 

sesiune de 151.954,31 euro -  fonduri EURI. 


