ANUNŢ
DEMARARE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE
Codru anunţă demararea
demararea, începând cu
Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş
Someş-Codru
data de 09.03.2022, a procedurii de înscriere a persoanelor dornice să participe la activitatea de
instruire cu privire la mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice în
Creşterea gradului de
agricultură.. Această activitate se desfășoară
desfă
în cadrul proiectului “Creşterea
conştientizaree a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al
ntre orele 09:00 -16:00.
schimbărilor climatice” și va avea loc în perioada 24 – 25 Martie 2022 între
și însușească informații cu
În cadrul acestei activităţi participanții
participan vor avea ocazia să-și
privire la efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii și la combaterea acestor efecte, ce
presupune practicarea unei agriculturi durabile,
durabile precum și exemple de bune practici,
practici la nivel
european, pentru protecția
ția mediului în domeniul agricol.

Stabilirea persoanelor care vor participa la acest
acestă activitate se va face pe principiul
“primul venit – primul servit” din rrândul fermierilor (persoane fizice sau cu statut de persoană
juridică) înregistrați
ți la APIA sau ANSVSA de pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru
Someş
(comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din
judeţul Satu Mare).
Pentru aceastăă activitate sunt disponibile un număr de 10 locuri, toate costurile aferente
organizării acestei sesiuni de instruire fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru
Someş
astfel încât nu se percep taxe de participare.
participare
Instruirea se va desfăşura în Mun. Satu Mare (Hotel Aurora), iar lectorul va fi o persoană
din rândul unor specialişti
lişti ai Comisiei Europene pe tematica instruirii.. Fiecare participant va
primi o diplomă de participare și suport de curs în format letric sau electronic.
Documentele necesare procesului de înscriere se regăsesc pe site-ul
site ul GAL Microregiunea
Someş-Codru la adresa www.galsomescodru.ro.
www.galsomescodru.ro
Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 21.03.2022 la sediul GAL
Microregiunea Someş-Codru
Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu
Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită
per e-mail la adresa galmsomescodru@gmail.com
galmsomescodru
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