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APEL DE SELECTIE 

M7/6B - Îmbun ă tăţ irea infrastructurii, adaptarea si modernizarea 

serviciilor pentru popula ţ ie ş i valorificarea patrimoniului local 

-VERSIUNE DETALIATĂ- 

M ăsura lansata 

Asocia ţ ia Grupul de Ac ţ iune Local ă  ,,De la Sâi la Că lm ăţui anunţă  lansarea Apelului de selec ţ ie de proiecte 

pentru masura M7/6B - Îmbun ă tăţ irea infrastructurii, adaptarea si modernizarea serviciilor pentru 

popula ţ ie ş i valorificarea patrimoniului local. 

Oata lansă rii apelului de selec ţ ie 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 16 august 2017, ora 08.30. 

Data limit ă  de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 15 septembrie 2017, ora 16.30. 

Locul si intervalul orarîn care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui, din Comuna Calm ăţuiu, satul Nicolae B ă lcescu, 

judeţul Teleorman, in intervalul orar 08.30 - 16.30. 

Fondul disponibil alocat în sesiune 

Fondul disponibil alocat: 690.640,28 Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 100.000 Euro 

lntensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

investi ţ ii negeneratoare de venit. 

Modelul de cerere de finan ţare pe care trebuie s ă -1 folosesc ă  solicitan ţ ii (versiune editabil ă ) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M7/6B, pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se 

regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui: www.aldelasailacalmatui.ro , 

sectiunea Masuri. 

M ăsura M7/6B are dou ă  variante ale Anexei 1 - Cerere de Finan ţare, dupa cum urmeaza: 

- Pentru investi ţ iile ce vizeaz ă : A.Crearea ş i modernizarea infrastructurii fizice de baz ă 	si 

B.Îmbun ă tăţ irea sau extinderea serviciilor locale de baz ă  destinate popula ţ iei rurale, inclusiv a celor de 

agrement ş i culturale se va folosi Cererea de Finan ţ are 7a; 

- Pentru investi ţ iile ce vizeaz ă : C. Promovarea valorilor spa ţ iului rural, patrimoniului material ş i 

imaterial, se va utiliza Cererea de Finan ţ are 7b. 

Documentele justificative pe care trebuie s ă  le depun ă  solicitantul odat ă  cu depunerea proiectului 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt 

mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii M7/6B, la Capitolul 8: Completarea, depunerea si 

verificarea dosarului cererii de finan ţare. 
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Cerin ţele de eligibilitate pe care trebuie s ă  Ie îndeplinească  solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa Ie indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M7/6B, la Capitolul 4 - Conditii minime 

obligatorii pentru acordarea sprijinului. 

De asemenea, pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL ,,De la Sâi la 

Că lm ăţui, www.galdelasailacalmatui.ro , Sectiunea Masuri, se regaseste publicata fisa de evaluare E1.2LG 

Fi şa de verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selec ţ ie aplicată  de Comitetul de Selec ţ ie al GAL 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este descrisa in cadrul documentului 

,,Procedura de evaluare si selectie a proiectelor, disponibil pe pagina web a GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui, 

www.galdelasailacalmatui.ro , sectiunea Alte documente. 

Criteriile de selec ţ ie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de 

departajare ale proiectelor cu acelai punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

N r. 
Criterii de selecţ ie Punctaj 

crt. 

Principiul gradului de acoperire a popula ţ iei deservite Maxim 20 

- Pân ă  la 2.000 locuitori 5 

- Între 2.001 si 3.000 locuitori 10 
CS 1 

- Peste 3.000 locuitori 20 

Se consider ă 	num ă rul total de locuitori ai comunei, conform Anexei 7 - Fi şa de 

prezentare a teritoriului GAL De la Sâi la C ă lm ăţ ui.  

Proiecte realizate în parteneriat 5 

CS 2 Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, proiectul trebuie depus de un 

parteneriat format din cel pu ţ in dou ă  UAT-uri. 

Proiecte cu impact micro-regional 5 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie 	solicitantul trebuie s ă  includă  
CS 3 

în 	proiect 	aspecte 	tegate 	de 	impactul 	microregional 	asupra 	calităţ ii 	mediului 	ş i 

conservarea resurselor naturale, st ă rii de s ă n ă tate etc. 

Proiecte care includ componente inovative 10 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantul trebuie s ă  includă  

C5 4 în proiect ac ţ iuni inovative (ex: introducerea de noi tehnologii sau noi activit ăţ i, daca 

se implementeaza un tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv 

etc).  

Proiecte ce includ componente de protejare a mediului 10 

CS 5 Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantul trebuie s ă  includ ă  

în proiect acţ iuni pentru protec ţ ia mediului (ex: investi ţ iilor ce vizeaz ă  eficientizarea/ 
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economisirea consumului de ap ă , prelucrarea de şeurilor, a 	reziduurilor, 	reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră  etc). 

Proiecte care includ investi ţ ii în surse de energie regenerabile 5 

CS 6 Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantul trebuie s ă  includ ă  
în proiect investi ţ ii în surse de energie regenerabile. 

Proiecte care prin activitatea propusa creaz ă  cel pu ţ in un loc de munc ă  cu norma 

întreaga 
10 

CS 7 
Punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu ţ in un loc de munc ă  în urma 

realiz ă rii investi ţ iei. 

Proiecte integrate de investi ţ ii 5 

CS 8 Se acorda punctaj dac ă  solicitantul vizeaza in cadrul aceluiasi proiect cel putin 2 tipuri 

de activitati eligibile. 

Proiecte din comune cu grad de s ă răcie ridicat Maxim 25 

CS 9 
- localităţ i cu grad de s ă răcie ridicat 25 

- localita ţ t Cu grad de saracie mediu 15 

- localităţ i cu grad de s ă răcie scăzut 5 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza conform Anexei 7 - Fia de prezentare a 

teritoriului GAL De la Sâi la C ă lm ăţui, anex ă  la Ghidul Solicitantului. 	Punctajul este 

stabilit în 	funcţ ie de procentul gradului de s ă răcie cu care este înregistrat ă  localitatea 

respectiv ă . 

Punctarea acestui criteriu se va face astfel: 

• 	5 puncte pentru localit ăţ i cu grad de s ă răcie scăzut (IDUL peste 50); 

• 	15 puncte pentru localit ăţ i cu grad de s ă răcie mediu (IDUL intre 40-50); 

• 	25 	puncte 	pentru 	localităţ i 	cu 	grad 	de 	să răcie 	ridicat 	(indicele 	dezvolt ă rii 

umane locale (IDUL) intre 24-40).  

CS 10 Proiectele 	care 	promoveaz ă 	investi ţ ii 	în 	scopul 	conservă rii 	specificului 	local 	ş i 	a 

mo ş tenirii culturale 

Se acorda punctaj în funcie de categoria de beneficiar, numai dac ă  sunt prevăzute 

investi ţ ii 	legate 	de 	promovarea 	valorilor 	spa ţ iului 	rural, 	patrimoniului 	material 	ş i 

imaterial. 

TOTAL 100 

Punctajul total este de maxim 100 de puncte. 

Punctajul minim admis la finan ţare: Pentru aceast ă  m ăsură , pragul minim este de 5 puncte ş i reprezint ă  

pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finan ţare nerambursabil ă . 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel: 

1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care includ componente inovative 

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte ce includ componente de protejare a mediului 

3. Criteriul de departajare 3: Proiecte care prin activitatea propusa creaza cel putin un loc de munca cu 

norma întreaga 

4. Criteriul de departajare 4: Proiecte din comune cu grad de saracie ridicat 
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În situa ţ ia în care ş i în urma reaiiz ă rii acestei departaj ă ri, se men ţ ine egalitatea, criteriul de selec ţ ie pentru 

proiectele cu acela ş i puntaj este în ordinea depunerii proiectelor. 

Data si modul de anunţare a rezuitatelor procesului de selec ţ ie (notificarea solicitan ţ ilor, publicarea 

Raportului de Selec ţ ie) 

GAL va în ş tiin ţa solicitan ţ ii asupra rezultatelor procesului de evaluare ş i selecţ ie prin publicarea pe pagina 

proprie de web a Raportului de Selec ţ ie, cel târziu în ziva urm ă toare aprob ă rii Raportului de Selec ţ ie. De 

asemenea, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la rezultatul procesului de evaluare si 

selectie, in maxim 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selectie. Notific ă rile vor fi transmise prin 

email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitan ţ ilor si vor con ţ ine motivele pentru care 

proiectele nu au fost selectate - se vor men ţ iona criteriile de eligibilitate care riu au fost îndeplinite sau 

punctajul ob ţ inut pentru fiecare criteriu de selec ţ ie - precum ş i perioada de depunere ş i solu ţ ionare a 

contesta ţ iilor. 

Termenul de evaluare a tuturor contesta ţ iilor depuse este de maximum 10 zile lucr ă toare de la depunerea 

contesta ţ iei/înregistrarea ei la GAL ş i include notificarea solicitantului. GAL va publica Raportul de 

Contesta ţ ii pe pagina web proprie si va notifica solicitan ţ ii îri termen de 3 zile lucr ă toare de la publicarea 

Raportului de Contesta ţ ii. 

Datele cie contact ale GAL unde solicitan ţ ii pot obţ ine informa ţ ii detaliate 

Pentru a ob ţ ine informa ţ ii detaliate ne pute ţ i contacta de luni pana vineri, de la 08.30-16.30, la sediul GAL 

,,De la Sâi la C ă lm ăţui din Comuna Calm ăţuiu, satul Nicolae B ă lcescu, jude ţul Teleorman sau prin telefon 

0347417393/ 0786224788 sau e-mail: galcalmatuiu2013yahoo.com . 

Alte informa ţ ii pe care GAL le consideră  relevante (ex.: detalii despre monitorizarea pl ăţ ilor) 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul isi ia 

angajamentul, ca: 

va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate 

cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea 

pla ţ ii, in termen de maximum 5 zile. 

va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,De la Sâi la C ă lm ăţ ui orice document sau informatie 

in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului. 
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