ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr.21
TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com
Web: www.galdunareadesud.ro

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELORNR. 1/2017
Măsura - M6/6B -Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică
CODUL MĂSURII : M6 / 6B
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Măsura M6/6B
VARIANTA DETALIATĂ
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str.
Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță lansarea în perioada
07.09.2017 - 09.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pe 2017,
pentru măsura M6/6B Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020.
1. Data lansării apelului de selecție – 07.09.2017
2. Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017
Sesiunea este deschisă în perioada 07.09.2017 - 09.10.2017, sesiune închisă. Termenul
limită pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.10.2017, ora
14.00.
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele – locul de depunere al
proiectelor pentru măsura M6/6B - Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică, este la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele,
str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri intre orele
08.00 – 16.00. Data limită este 09.10.2017, ora 14.00.
4. Fondul disponibil alocat în sesiune – fondurile disponibile pentru măsura M6/6B
sunt de 690.121,25 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanțarea unui proiect este de 200.000 euro/proiect.
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții pentru
măsura M6/6B - Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică va fi corespunzător formularului – cadru pentru măsura M6/6B,
disponibilă pe site-ul www.galdunareadesud.ro , în secțiunea măsuri.
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M6/6B din SDL și ale
Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M6/6B, și sunt afișate pe site-ul
GAL, www.galdunareadesud.ro . Pentru punctarea criteriilor de selecție sunt suficiente
anexele la cererea de finanțare.
7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul, sunt prevăzute la Ghidul solicitantului pentru măsura M6/6B, iar metodologia de
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verificare a acestora sunt cuprinse în Procedura de evaluare a conformității și Procedura de
evaluare a eligibilității.
Conformitatea constă în verificarea Cererii de Finanțare daca: este corect completata; este
prezentata atât în format tipărit, cât si în format electronic; documentele justificative
solicitate sunt prezente în doua exemplare: un original si o copie verificându-se valabilitatea
acestora la data depunerii de către solicitant.
Verificarea eligibilităţii cererii de finanțare este efectuată în baza documentelor depuse de
către solicitant. Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: verificarea existenţei
documentelor depuse la Cererea de finanţare; verificarea condiţiilor de eligibilitate ale
solicitantului şi ale exploataţiei agricole; verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;
verificarea conţinutului Planului de afaceri și a documentelor anexate Cererii de finanţare.
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL - Selecția proiectelor
se realizează de Comitetul de selecție al GAL Dunărea de Sud, care trebuie să se asigure de
faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se
încadrează în planul financiar al GAL, și se regăsesc pe site-ul GAL, www.galdunareadesud.ro
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
9. Criteriile de selecție specifice teritoriului au fost stabilite în fișa măsurii M6/6B din
SDL. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie,
în cadrul alocării disponibile pentru sesiunea respectivă.
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeași valoare a sprijinului ,
departajarea acestora se va face în ordine următoarelor priorități:
creare de noi locuri de muncă în teritoriul GAL;
dotarea UAT-urilor cu utilaje și echipamente pentru intervenții în cazuri de urgență
sau calamitate ( incendii, alunecări de teren, inundații, înzăpezire, urgențe medicale) .
Nr.
crt.

CS1

CS2

CS3

CRITERII DE SELECȚIE

Punctaj

Proiecte realizate în parteneriat
Punctarea acestui criteriu se va face pentru proiectele depuse de parteneriatele
între două sau mai multe comune sau între comună și ONG/unități de cult și
trebuie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.

Maxim 20

Parteneriat constituit din 2 parteneri
15
Parteneriat constituit din 3 sau mai mulți parteneri
20
Căile de acces care fac legătura cu investiții realizate din fonduri publice
5
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat în Studiul de fezabilitate
Proiecte depuse de comunitățile cu indice de sărăcie mare
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CS4

CS5

Punctajul se acordă fracționat. Pentru verificare se va utiliza documentul
suport ” Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”, care a stat la baza
studiului ”Furnizarea de contribuții pentru elaborarea unui proiect de strategie
națională și plan de acțiuni privind incluziunea social și reducerea sărăciei
(2014-2020) ”, disponibil pe pagina de internet www.galdunareadesud.ro,
secț iunea măsuri.
Pentru UAT-urile care au IDUL ≤ 50
Pentru UAT-urile care au IDUL > 50
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă
Punctarea acestui criteriu se va face pentru investiții în domeniul energiei din
surse regenerabile și al economisirii energiei și numai dacă acest lucru este
prezent și demonstart prin Studiul de Fezabilitate.
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă
Punctajul se acordă numai dacă în cadrul Studiului de fazebilitate sunt
prevazute crearea de noi locuri de muncă.
Crearea unui loc nou de muncă cu normă întreagă

30
35
10
Maxim 30
20

Crearea a 2 sau mai multe locuri noi de muncă cu normă întreagă

30

TOTAL

100

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate intra la finanţare.

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor de selecție a proiectelor(rezultatele
procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție).
Selectarea proiectelor se realizează pe baza Procedurii de evaluare și selecție din Ghidul
solicitantului pentru măsura M6/6B și parcurge următoarele etape:
- GAL Dunărea de Sud - va notifica solicitanții cu privire la rezultatul obținut în urma
procesului de evaluare a conformităț ii Dosarului Cererii de Finanțare, în maxim 3 zile
lucrătoare de la depunere, solicitantul este înștiințat de către expertul verificator
daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformității.
Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătura data pe fisa de
verificare a conformității;
- După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de selecţie va emite un
Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile,
eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar
pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.
Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL și beneficiarii
vor fi notificați cu privire la rezultat.
- Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au
fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul
GAL Dunărea de Sud, din Str. Șos. Turnu-Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele,
județul Teleorman, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării sau în
maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL Dunărea de Sud, a
Raportului intermediar de selecție.
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-

Contestația depusa trebuie sa fie însoțita de Notificare si de documente justificative.
Contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor, constituita la
nivelul GAL Dunărea de Sud. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 3 zile
lucrătoare expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
- După încheierea perioadei de depunere si soluționare a contestațiilor, în baza
Raportului Comisiei de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de
Selecţie (final) în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru
proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.
- După încheierea perioadei de depunere si soluționare a contestațiilor, în baza
Raportului Comisiei de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de
Selecţie (final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru
proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.
- Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va
fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și va fi postat pe
pagina de web a GAL Dunărea de Sud, www.galdunareadesud.ro
11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate privind
accesarea și derularea măsurii: Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu
sediul în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman ,
Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail: dunareadesud@yahoo.com .
12. Alte informații : Monitorizarea proiectului: Durata de execuţie a contractului de
finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu
construcţii montaj. Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6
luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici
sau privați, prevăzute în Contractul de Finanțare, calculate la valoarea eligibilă rămasă de
rambursat. Duratele de execuție specificate se suspendă în situația î n care din motive
neimputabile beneficiarului, pe parcursul implementării proiectului, se impune obținerea de
avize / acorduri / autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a
contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de
Autoritatea Contractantă.
Monitorizarea plăților: solicitantul va depune împreună cu dosarul cererii de finanțare
anexa 13 – declaraț ie pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către Gal,
prin care se obligă sa transmită către GAL:
 Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnată cu AFIR;
 Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR;
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 Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în
cadrul proiectului sus menționat;
 Alte documente solicitate de GAL;
 Cererile de plată, în vederea verificării conformității acestora, înainte de
depunerea la OJFIR/CRFIR.
Varianta detaliată a apelului de selecție este disponibilă și pe suport tipărit, la sediul
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua
Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman.
Reprezentant legal,
Antonescu Dorina
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