
                                                 
                         

          

 

     

Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor 
Comuna Spinuș, sat Spinuș, nr.301, Județul Bihor 

Număr de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr.1/29.01.2013 
Cod de înregistrare fiscală 31186796 

Decizia de autorizare MADR – AM PNDR nr.135/19.09.2016  
Telefon: 0740.207.498, E-mail: galmunteleses@yahoo.com 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ANUNȚ INFORMATIV 

Asociația GAL MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR (Spinuș, jud.Bihor), în calitate de beneficiar, 
împreună cu asociațiile GAL Țara Secașelor Alba – Sibiu (Ciugud, jud. Alba) și GAL Zona Văilor Ampoiului și 
Mureșului (Vințu de Jos, jud. Alba), implementează proiectul de cooperare ”PROMOVAREA INTEGRATĂ A 
RESURSELOR TURISTICE, CULTURALE ȘI TRADIȚIONALE PRIN CREAREA ȘI FUNCȚIONALIZAREA UNEI 
APLICAȚII SOFT COMUNE”.  

Proiectul este finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.3, componenta B - 
“Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală”, Componenta B - 

“Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate”.  

Durata de implementare: martie 2021 - octombrie 2022 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este acela de a promova în mod integrat – prin crearea și 
funcționalizarea unei aplicații soft – a resurselor turistice, culturale și tradiționale pe care le dețin cele 3 

GAL-uri partenere în teritoriile pe care le reprezintă. 

OBIECTIVELE SPECIFICE  ale proiectului sunt: 
O.S.1. Dezvoltarea infrastructurii TIC prin crearea unei aplicații electonice pentru promovarea 
oportunităților și a resurselor teritoriale ale GAL-urilor partenere. 
O.S. 2. Promovarea și sprijinirea teritoriilor GAL-urilor partenere prin intermediul aplicației achiziționate în 
domeniul economic (Practici, procese, tehnologii noi, promovarea produselor), cultural (Activități de 
promovare a obiceiurilor și tradițiilor culturale, gastronomie locală) și de turism (Obiective și acțiuni care 
sprijină dezvoltarea și promovarea turismului). 
OS 3. Organizarea a 3 întâlniri de lucru (câte una în teritoriile fiecărui GAL: Ciugud, jud. Alba, Spinuș, jud. 
Bihor, Vințu de Jos, jud. Alba) cu scopul culegerii datelor, organizării activităților și a centralizării datelor 
aferente implementării proiectului. 
OS 4. Promovarea și publicitatea proiectului prin: realizarea în comun a unei publicații  BROȘURĂ care să 
cuprindă informații despre proiect, realizarea în comun a unui SPOT RADIO și a unui SPOT VIDEO și 
publicarea în mass-media a acestora, realizarea de PLACUȚE DE PROMOVARE CU QR CODE. 

Valoarea totala a proiectului: 45.532,20 euro 

Valoarea totală eligibilă a proiectului al GAL Muntele Șes Judetul Bihor este de 11.814,99 euro, din care 

Finanțare publică 11.814,99 euro și Cofinanțare privată 0 euro. 

Reprezentant legal, 
      SILAGHI GHEORGHINA 

 

********************************************************************************* 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Programul National de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

PNDR este  finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.  

Europa investește în zonele rurale 

https://europa.eu/ 

https://romania.representation.ec.europa.eu/index_ro 
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