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Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud

Comuna Fântânele, Str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, Judetul Teleorman
Tel/Fax: 0274.435.417   Email: dunareadesud@yahoo.com

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa Leader

APEL DE SELECTIE
SESIUNE DESCHISĂ PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE

MASURA 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.421-1/2014
Grupul de  Acţiune Locală Dunărea de Sud anunta  lansarea in perioada 17 ianuarie – 27

februarie 2014 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 41.421 – Implementarea
proiectelor de cooperare.

1. Data lansarii apelului de selectie: 17 ianuarie 2014
2. Data limita de depunere a proiectelor: 27 februarie 2014
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru Masura 41.421 - “ Implementarea proiectelor de cooperare” se

va face la sediul Grupului de Actiune Locală Dunărea de Sud din comuna Fântânele, Str. Şoseaua
Turnu Măgurele, nr. 21, in intervalul orar 09.00-16.00.

4.  Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: - 60.000 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect :

60.000 euro.
6. Suma maximă eligibilă a unui proiect: 200.000 euro.
7. Solicitantul trebuie să depună o Declaraţie prin care se angajează să raporteze către GAL

toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea
se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. Modelul acesteia de găseşte pe site-ul
www.dunareadesud.ro

8. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea Raportului de
Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud - www.dunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau fax
privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

9. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 421 care se găseşte pe site-ul Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro sau pe site-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la
momentul lansării apelului de proiecte și cele publicate pe site-ul www.dunareadesud.ro .

10. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinască  solicitantul
odată cu depunerea proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 421 care se găseşte pe
site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro sau pe site-ul MADR –
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte și cele publicate pe site-ul
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www.dunareadesud.ro .

11. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Dunărea de Sud:
Descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat   pentru fiecare criteriu sunt disponibile pe site-
ul GAL Dunărea de Sud www.dunareadesud.ro.

Acestea sunt afişate la sediul GAL, sediile primăriilor partenere şi sediul Consiliului Judeţean
Teleorman și Giurgiu.

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare

• partenerii din cadrul proiectului reprezintă GAL-uri sau sunt organizați în conformitate cu
abordarea LEADER; contribuția fiecărui partener la finanțarea proiectului este proporțională
cu participarea sa la activitățile proiectului;

• proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun;

• contribuția fiecărui partener la finanțarea valorii eligibile a proiectului va fi de cel puțin 50%
din media obținută prin împărțirea valorii eligibile totale a proiectului la numărul de parteneri
(ex: pentru un proiect cu 2 parteneri, proiectul va fi eligibil dacă oricare dintre parteneri
contribuie cu cel puțin 25% din valoarea eligibilă a proiectului);

• valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită
(200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro).

• coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER;

• activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR.

Criterii de selectie:

Nr. crt. Criterii de selecție Punctaj

CS 1 Proiectul prevede schimburi de experienţă 20

CS 2 Proiectul prevede acţiuni comune 20

CS 3 In acţiunile prevăzute sunt implicati toţi parteneri 10

CS 4 Acţiunile prevăzute sunt complemetare altor proiecte derulate 20

CS 6 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri
(persoane până în 40 de ani)

2

CS 7 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari – fermieri de
semisubzistență

1

CS 8 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiți
sub o formă asociativă sau membrii unei forma asociative
recunoscute conform legislației în vigoare

2
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CS 9 Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 5

CS 10 Proiecte care Implică mai mult de două GAL-uri din România 5

CS 11 Proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru
cu experiență Leader +

5

CS 12 Proiecte de cooperare care includ activități inovative 5

CS 13 Proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe
PNDR

5

TOTAL 100

Punctaj minim: 20 puncte

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (vor avea prioritate proiectele care
au bugetul mai mare).

12. Data și modul de anunțare a rezultatelor. Rezultatele se anunță în maxim 2 zile de la
aprobarea Raportului de selecție de către Comitetul de selecție prin publicarea pe site-ul GAL
Dunărea de Sud - www.dunareadesud.ro și prin notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail
şi/sau fax privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

13. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificării, la registratura GAL sau în maximum 10 zile lucrătoare de la
data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL.

14. Datele de contact ale GAL unde se pot obține informații detaliate, inclusiv
programul de lucru.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine la sediul GAL Dunărea de
Sud din Str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, județul Teleorman, de luni până
vineri, în intervalul orar 8,00 – 16,00, email: dunareadesud@yahoo.com sau telefon 0274.435.417.


