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Apel de Selecţie Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de cooperare”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 421 / 02- 2014

Asociaţia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD anunţă lansarea, în perioada
08.09.2014 – 07.10.2014 a celui de al – 2 – lea  Apel de Selecție pentru Măsura 421 -
„Implementarea proiectelor de cooperare”

1. Data lansării apelului de selecţie: 08.09.2014 (ora 09.00)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 07.10.2014.2014 (ora 16.30)

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 421 se va face la biroul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD, din comuna Fântânele, strada Șoseaua Turnu –
Măgurele, numărul 21, județul Teleorman, în zilele de luni-vineri, intervalul orar
09.00 –16.30.

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 5.000 Euro (conform modificari de
strategie avizată cu adresa AM nr. 93333/27.08.2014).

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
este de maximum 5.000 Euro.

6. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 5.000 Euro.

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Modelul de Declarație este
disponibil ca anexa a prezentului apel si pe site-ul GAL Dunărea de Sud –
www.galdunareadesud.ro in sectiunea Apeluri de selectie. Raportarea se va realiza,
după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL
www.galdunareadesud.ro până la data de 29.10.2014 și prin notificarea solicitanților
în scris până la data de 30.10.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la
afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei
contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 07.11.2014 iar rezultatele
individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de
10.11.2014.
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9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului, sunt precizate in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 421
„Implementarea proiectelor de cooperare” in vigoare la momentul lansarii apelului de
selectie, sunt disponibile in format electronic pe site-ul www.afir.ro;

10. Cerinte de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul
sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 421 „Implementarea
proiectelor de cooperare”, disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finanțare Investițiilor
Rurale (www.afir.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL Dunărea de Sud, precum si prin Planul de
Dezvoltare Locala al GAL Dunărea de Sud, disponibil pe site-ul
www.galdunareadesud.ro;

Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.

11. Procedura de selectie

Nr.
Crt.

CRITERII DE SELECTIE Punctaj

1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane
până în 40 de ani)

2

2. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari – fermieri de semi-
subzistență

1

3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiți sub o
formă asociativă sau membrii unei forme asociative recunoscute
conform legislației în vigoare

2

4. Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 20
5. Proiecte care implică mai mult de 2 GAL-uri din România 20
6. Proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu

experiență LEADER+
10

7. Proiecte de cooperare care includ activități inovative 25
8. Proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe PNDR 20

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).
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12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:
Numărul membrilor Comitetului de Selecţie - 15 reprezentanti, din care: 6 reprezentanti

din sectorul public, 6 reprezentanti din sectorul privat, 3 reprezentanti din sectorul civil ( 14
reprezentanti din mediul rural, 1 reprezentanti  din mediul urban).

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL DUNĂREA DE SUD
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii

GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca, în momentul selecţiei, să fie
prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din
mediul privat şi societate civilă.

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului final de Selectie pe site-ul GAL www.galdunareadesud.ro până la data de
10.11.2014 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 11.11.2014.

15. Date de contact GAL Dunărea de Sud
Solicitanţii pot obţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Dunărea de Sud, Comuna
Fântânele, strada Șoseaua Turnu – Măgurele, numărul 21, județul Teleorman.

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.30
- Tel./Fax: 0247 435 417
- Email: dunareadesud@yahoo.com
- Web: www.galdunareadesud.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile
lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente
măsurii 421, disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(www.afir.ro).
Ghidul solicitantului pentru măsura 421 și anexele la acesta sunt disponibile şi la sediul GAL
Dunărea de Sud. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de
Dezvoltare Locală al GAL Dunărea de Sud , disponibil la sediul GAL Dunărea de Sud.


