
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 
comuna Gilău. Str. Principală, nr. 221-222, jud. Cluj 
contact@napocaporolissum 
 
  

 

 PLANUL LUNAR DE ANIMARE, PROMOVARE ȘI 
INFORMARE 

Septembrie 2019 
 
 

Nr 
Crt 

Denumire activitate Descriere activitate SI (1) S II (2-8) SIII (9-15) S IV (16-22) S V (23-29) S VI (30) 

1.  Completarea bazelor de 
date ale GAL și alte 
documente specifice de 
monitorizare internă 

Baza de date contacte 
teritoriu, potențiali 
beneficiari, lista de 
prezență, minuta 
întâlnirilor, fotografii de la 
întâlniri. 
 

          

2.  Programări și pregătiri 
pentru sesiunile de 
promovare și informare 
pentru luna în curs 

Contact telefonic a 
stakeholderilor. Folosirea 
bazelor de date existente 
pentru a informa cât mai 
mulți membrii ai 
comunităților de pe 
teritoriul GAL despre 
acțiunile planificate. 
Anunțuri la nivel local în 
cadrul primăriilor (avizier), 
la sediul GAL și pe pagina 
de internet a GAL-ului.  
 

 
 

         

3.  Întâlniri informale la sediul 
GAL pentru acordarea de 
informații legate de 
oportunitățile de finanțare 
existente prin GAL 

Furnizarea de informații 
legate de GAL și 
posibilitățile de finanțare a 
tuturor celor interesați, 
care contactează/vizitează 
sediul GAL. Pentru a păstra 
o evidență a acestor 
informări și pentru 
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eventualele demersuri 
pentru finanțare se va 
pastra o evidență a acestor 
întâlniri informale (sub 
forma minutei întâlnirii). 
 

4.  
 

Activități de informare Sesiune de informare în 
teritoriul GAL pentru actori 
economici locali, 
repezentanți ai partenerilor 
publici și producători locali 

 Data : 
04.09.2019 
ora : 10 :00 
Informare UAT 
Săcuieu 

Data : 
11.09.2019 
ora : 10 :00 
Informare UAT 
Mărgău 

Data : 
18.09.2019  
ora : 10 :00 
Informare UAT 
Căpușu Mare 

Data : 
25.09.2019 
ora : 10 :00 
Informare UAT 
Gilău 

 

5.  Participare Sesiune de 
formare  

Participare la sesiunea de 
formare ”Sesiune de 
instruite tematică pentru 
GAL-uri”  organizată de 
AFIR 
 

  10-
12.09.2019, 
Cluj-Napoca 

   

6.  Organizare evenimente de 
promovare  

Organizare evenimente de 
promovare  

 07.09.2019, 
Eveniment de 
promovare, 
UAT Mărgău 

15.09.2019, 
Eveniment de 
promovare, 
UAT Mărișel 

   

7.  Organizare târg de produse 
tradiționale 

Organizare târg de produse 
tradiționale 

01.09.2019, 
Călățele 

 12.09.2019, 
Poiana Horii, 
comuna Beliș 
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8.  Participare la conferința 
anuală a GAL-urilor din 
Europa 

Participare la Conferința  
LINC 2019 

  10-
14.09.2019, 
Pärnu, Estonia 

 

   

9.  Participare la schimb de 
bune practici pe tema 
dezvoltării rurale 

Participarea la schimbul de 
bune practici cu GAL 
Microregiunea Văilor 
Crișurilor Alb și Negru  pe 
tema dezvoltării rurale 

    26-28.09.2019, 
Teritoriul GAL 
Microregiunea 
Văilor 
Crișurilor Alb și 
Negru   
 

 


