APEL DE SELECTIE
M8/6A – Sprijin pentru promovarea şi consolidarea activităţilor nonagricole de interes local
-VERSIUNE DETALIATĂMăsura lansata
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte
pentru masura M8/6A – Sprijin pentru promovarea şi consolidarea activităţilor non-agricole de interes
local.
Data lansării apelului de selecție
Proiectele se vor depune incepand cu data de 13 decembrie 2017, ora 08.30.
Data limită de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la data de 12 ianuarie 2018, ora 16.30.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „De la Sâi la Călmăţui”, din Comuna Calmăţuiu, satul Nicolae Bălcescu,
judeţul Teleorman, de luni pana vineri, in intervalul orar 08.30 - 16.30.
Fondul disponibil alocat în sesiune
Fondul disponibil alocat: 210.000,00 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 70.000 Euro
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile si se va putea
majora la 90%, în următoarele cazuri:
- pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și
agroturism;
- pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)
Modelul de cerere de finantare pentru masura M8/6A, pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se
regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „De la Sâi la Călmăţui”: www.galdelasailacalmatui.ro,
sectiunea Masuri.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt
mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii M8/6A, la Capitolul 8: Completarea, depunerea si
verificarea dosarului cererii de finanţare.

1|Page

Cerințele de conformitate si de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora
Cerintele de conformitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare
a acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M8/6A, la Capitolul 8: Completarea,
depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare. De asemenea, pentru transparenta procesului de
evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL „De la Sâi la Călmăţui”, www.galdelasailacalmatui.ro, Sectiunea
Masuri, se regaseste publicata fisa de verificare E1.1LG Fișa de verificare a conformitatii, insotita de
metodologia de verificare aferenta.
Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a
acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M8/6A, 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 Călmăţui”, www.galdelasailacalmatui.ro, Sectiunea Masuri, se
regaseste publicata fisa de verificare E1.2LG Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de
metodologia de verificare aferenta.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție 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 Călmăţui”,
www.galdelasailacalmatui.ro, sectiunea Alte documente.
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de
departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora
Nr.
crt.

CS 1

CS 2

Principii si criterii de selecţie

Punctaj

Principiul prioritizării activităţilor productive
Proiecte care prevăd activităţi productive
Metodologie:
Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitatile enumerate în Anexa 9 - Lista
codurilor CAEN de productie de bunuri aferente activităţilor care sunt eligibile la
finanţare în cadrul măsurii M8/6A.
Verificarea încadrarii în categoria activitatilor de productie de bunuri se va face pe
baza Anexei 9.
Principiul prioritizării activităţilor meşteşugăreşti și de artizanat
Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti și de artizanat
Metodologie:
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat în Studiul de Fezabilitate (descrierea proiectului) și se aplică pentru
proiectele care își propun crearea sau dezvoltarea de activități mesteșugărești si de
artizanat.
Activitate meșteșugăreasca – vezi definiția din dicționar.

5

5
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Se acordă punctaj pentru toți beneficiarii măsurii care îți propun prin proiect crearea
sau dezvoltarea de activități meșteșugărești și de artizanat.
Principiul prioritizării activităţilor recreaţionale
Proiecte care prevăd activităţi recreaţionale
Metodologie:
CS 3
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat în Studiul de Fezabilitate (descrierea proiectului) și se aplică pentru
proiectele care își propun crearea sau dezvoltarea de activități/servicii recreaţionale.
Principiul prioritizării femeilor/tinerilor cu vârsta până în 40 de ani
Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii
proiectelor
Metodologie:
I. Verificarea se face în baza informatiilor de la pct. B1.1 – Date de identitate ale
reprezentantului legal de proiect - Data de naștere, pentru:
 Persoana fizica autorizata (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii
Cererii de Finanțare a proiectului;
CS 4
 Întreprindere individuala, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani
la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului;
II. Verificarea se va face în baza Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului pentru: Societate cu raspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică
cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului.
III. În cazul proiectelor promovate de femei și care se regăsesc în formele de
organizare și condițiile menționate anterior se acordă punctaj la acest criteriu
indiferent de vârsta acesteia.
Principiul prioritizării proiectelor care prevăd investiții inovative
Proiecte care promovează acţiuni inovative
Metodologie:
CS 5 Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel puțin una din activitățile
proiectului să presupună implementarea unei idei, produs, tehnologie inovativă sau ca
proiectul respectiv să nu mai fi fost implementat în teritoriul respectiv. În caz contrar,
vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selecție.
Principiul prioritizării investiţiilor care prevăd acţiuni de protecţia mediului
CS 6
Proiecte care prevăd acţiuni de protecţia mediului
Metodologie:
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca proiectul să includă cel puțin
o acțiune prietenoasă cu mediul înconjurător. În caz contrar, vor fi acordate 0 puncte
pentru acest criteriu de selecție.
Se vor puncta:
 proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux
tehnologic de producție de bunuri;
 proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei

5

30

10

15
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CS 7

din surse regenerabile în vederea dotării cladirilor în cadrul cărora se
desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect;
 alte activitati concrete care contribuie la protejarea mediului.
Principiul prioritizării start-up-urilor
Proiecte promovate de start-up-uri
Metodologie:
Dacă solicitantul este o micro-întreprindere nou înființată (start-up) se va acorda
punctajul.
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în
anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în
momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
În cazul în care solicitantul este o firmă existentă, nu se va acorda punctaj pentru
acest criteriu de selecție.
TOTAL

30

100

Punctajul total este de maxim 100 de puncte.
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 5 puncte și reprezintă
pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării
disponibile pentru selecţie.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii: CS7,
CS4, CS6, CS5, CS1, CS 2, CS3. Astfel, in cazul unor proiecte care au obtinut un numar egal de puncte in urma
completarii fisei E1.3LG Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului, prioritate va avea proiectul
care a primit un punctaj superior la criteriul CS7 - Proiecte promovate de start-up-uri. In cazul in care se
mentinea egalitatea, prioritate va avea proiectul care a primit un punctaj superior la criteriul CS4 - Proiecte
derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor. In cazul in care se mentine
in continuare egalitatea, se va aplica acelasi algoritm, utilizand criteriile de selectie in urmatoarea ordine:
CS6, CS5, CS1, CS 2, CS3. În situaţia în care şi în urma acestei departajări se menţine egalitatea, criteriul de
depatajare pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea
Raportului de Selecție)
GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina
proprie de web a Raportului de Selecţie, cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de Selecţie. 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. Notificările vor fi transmise prin
email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor si vor conţine motivele pentru care
proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau
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punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a
contestaţiilor.
Termenul de evaluare a tuturor contestaţiilor depuse este de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea
contestaţiei/înregistrarea ei la GAL şi include notificarea solicitantului. GAL va publica Raportul de
Contestaţii pe pagina web proprie si va notifica solicitanţii în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea
Raportului de Contestaţii.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate
Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.30-16.30, la sediul GAL
„De la Sâi la Călmăţui” din Comuna Calmăţuiu, satul Nicolae Bălcescu, judeţul Teleorman sau prin telefon
0347417393/ 0786224788 sau e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com.
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților)
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
plații, in termen de maximum 5 zile.
 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „De la Sâi la Călmăţui” orice document sau informatie
in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului.

5|Page

