Asociatia GAL Valea Șomuzului

Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul
Suceava , tel/fax: 0230 547 150
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com
site: www.galvaleasomuzului.ro

Data publicării: 01.10.2018
Sesiunea nr. 3/2018, apelul de selecție nr. 3/2018 - Măsura 7 /6B)
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție nr. 3 deschis în perioada 01 octombrie 2018 –31 octombrie 2018 pentru Măsura
7/6B „Creearea,modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minorităților” din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului.

Data lansării apelului de selecție: 01.10.2018

Data limită de depunere a proiectelor: 31.10.2018

Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava , de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –
14:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 31.10.2018, ora 14:00
Fondurile disponibile pentru Măsura 7/6B „Creearea,modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minoritaților” sunt de
149.577,29 euro, fără a depăși suma de 149.577.29 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:
✓ 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:
- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri pentru investiții în socială (infrastructură de tip after-school).
- GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
- Toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.
Beneficiari indirecți:
- Minoritățile etnice din teritoriul GAL Valea Șomuzului
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- Copii care vor beneficia de activitățile desfășurate în cadrul centrelor
- Personalul auxiliar ce se va ocupa de funcționarea structurii de tip after school
- Populația din teritoriul GAL Valea Șomuzului
Cheltuieli eligibile:
-Înființarea și dotarea structurilor de tip after-school numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
 EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 EG2 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului;
 EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 EG4 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 EG5 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin sub-măsură;
 EG6 Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
 EG10 Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul acestei măsuri care vizează înființarea sau îmbunătățirea infrastructurii sociale, beneficiarii pot
solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;
 EG11 Solicitantul trebuie să demonstreze operaționalizarea structurii de către o entitate ca furnizor de servicii sociale;
 EG12 infrastructura socială nu trebuie să fie de tip rezidențial;
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul GAL www.galvaleasomuzului.ro.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Asociatia GAL Valea Șomuzului

Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul
Suceava , tel/fax: 0230 547 150
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com
site: www.galvaleasomuzului.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:
0. Cererea de Finanțare,Sprijinul public nerambursabil (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa
www.galvaleasomuzului.ro .
1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție/Memoriul justificativ (în cazul dotărilor)
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
3. . Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotarare a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) ).
Sau
3.2 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua
lucrări, conform cererii de finanţare;
4. . Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.
6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
• în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; (ghidul nu prevede)
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
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• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacă este cazul. Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 8)
este orientativ!
7.1. Certificat de înregistrare fiscală
7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .
şi
7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG
8. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul
IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul
proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau
10.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.
11. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a
investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a instituțiilor - sociale și de interes public deservite direct de proiect.
12.Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
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13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
15.Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR că achită integral
datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare.
16.Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul.
17. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Criterii de selecție:
Nr.

Criterii de selecție

Punctaj

Principiul gradului de acoperire a populației

25

Observații

crt
1.

deservite.

Numărul total al populaţiei comunei
este conform Rezultatului final al rec
ensământului populaţiei şi locuinţelor
din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţi

Peste 3000 locuitori

25

a stabilă pe sexe şi grupe de vârstă ‐ j
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2000-3000 locuitori

20

Sub 2000 locuitori

10

udeţe, municipii, oraşe, comune”, (se
va consulta coloana nr.1), Anexa 7

0 puncte dacă
criteriul nu
este îndeplinit

2.

Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție

25

de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei
determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu
privind stabilirea potențialului socio-economic de
dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR;
a) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)
after ‐ school, numai a celor din afara incint
ei școlilor din mediul rural
Structuri tip after‐
school din afara incintei școlilor din m
ediul rural
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25

0 puncte dacă
criteriul nu
este îndeplinit

3.

Proiecte care integrează soluții pentru probleme de

20

protejare a mediului/eficiență energetică

Se vor puncta proiectele care
integrează soluții de protejare a
mediului/eficiență energetică

Proiecte care integrează 1 soluție de protejare a

10

mediului/eficiență energetică
Proiecte care integrează 2 soluții de protejare a

(Punctarea acestui criteriu se va face
numai daca acest lucru este prezent şi
demonstrat în Proiectul Tehnic/

20

Studiul de Fezabilitate)

mediului/eficiență energetică
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Punctajul maxim se va acorda pentru integrarea în
proiect

a

minim

2

soluții

de

protejare

a

mediului/eficiență energetică
0 puncte dacă
criteriul nu
este îndeplinit

4.

Proiecte care prevăd acțiuni innovative;

30

Se vor puncta proiectele care propun
investiții innovative

Proiecte care prevăd o acțiune innovativă

15

(Punctarea acestui criteriu se va face
numai dacă acest lucru este prezent şi

Proiecte care prevăd 2 acțiuni innovative

30

demonstrat în Proiectul Tehnic/
Studiul de Fezabilitate)

Punctajul maxim se va acorda pentru proiectele care
prevăd minim 2 acțiuni inovative.

0 puncte dacă
criteriul nu
este îndeplinit

TOTAL

100

Pentru această măsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare.
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Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj,
departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor criterii de departajare:
 pentru componenta infrastructură educațională/socială descrescător în funcție de capacitatea construcției (număr de locuri aferente infrastructurii educaționale/socia
le pentru care se realizează investiția).
La nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție conform Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicate
pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește
în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 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.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro.
GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare
de primire sau predate personal.
După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la
notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de selecţie pe site-ul Gal-ului www.galvaleasomuzului.ro.
Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul GAL. după Publicarea Raportului de analiză a contestațiilor, și notificarea
beneficiarilor în legătură cu contestația depusă, Preşedintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de Selecţie, care în urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de
analiză a contestației, în şedinţa publică, elaborează Raportul de selecţie final.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul
GAL și disponibil pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro .
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230 547 150 , e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna
Rădășeni, județul Suceava.
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