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Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr. 4/2019 - Măsura 10/6B
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01 Martie 2019 – 01 Aprilie 2019
a apelului de selecție nr. 4 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 10/6B „ INVESTIȚII ASOCIATE CU
PROTEJAREA MEDIULUI ” din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului.

Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 01.04.2019
Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL „Valea Șomuzului”, localitatea Rădășeni, Strada Principală, Nr. 29,
Judeţul Suceava, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Termenul limită de primire a proiectelor: 01.04.2019, ora 14:00
Fondurile disponibile pentru Măsura 10/6B „ INVESTIȚII ASOCIATE CU PROTEJAREA MEDIULUI”” sunt de
– 60.530,04

euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de – 60.530,04 euro.
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
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Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este: de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul public
nerambursabil se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutorelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 euro/beneficiar

Beneficiari eligibili:
- Beneficiarii publici, comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
- ONG-urile definite conform legislației naționale în vigoare
- 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

Actiuni eligibile:
-

îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior,
planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitorii;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție agent termic
- modernizarea sistemului de încălzire;
- implementarea sistemelor de management al funcționarii consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea
sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
- reabilitarea piețelor agro-alimentare în acord cu nevoia privind “Gestionarea eficientă a resurselor energetice din
sectorul agro-alimentar”
- înființarea de sisteme de colectare și selectare a deșeurilor agroalimentare, care reduc riscul de poluare a solului ca
urmare a inexistenței unor facilități și echipamente de gestionare eficientă a deșeurilor
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea
la zi a Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
EG 1: Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Valea Șomuzului
EG 2:Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
EG 3: Soluțiile tehnice prevăzute în proiect trebuie să respecte legislația învigoare
EG 4: Proiectul trebuie să vizeze soluții de valorificare a surselor de energie regenerabilă
EG 5:. Învestițiile vizează exclusiv infrastructura la scară mică deținută de instituții publice/ONG-uri
EG 6: Proiectele trebuie să deservească populația locală
EG 7: Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi
accesată pe site-ul GAL www.galvaleasomuzului.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul pentru Cererea de Finanțare:
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
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* Cererea de Finanțare
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu Justificativ, întocmite
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991,
republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
3. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al orașului/comunei, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărârea Guvernului şi publicat
în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).
3.1. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, drumurile care fac obiectul proiectului nu
sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu
respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
administraţiei publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
și/sau
3.2. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de Primărie (dacă este
cazul).
3.3. Pentru ONG-uri - documente doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform
cererii de finanţare
4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG
pentru implementarea proiectului.
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5. Certificat de înregistrare fiscală
5.1. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/Certificat de înregistrare în
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
și
5.2 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
6.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate public
sau
6.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul
investiţiei, 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 2007 pentru aceleaşi tipuri de
investiţii.
8. 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.
9. 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.
10. Alte documente justificative:

- document de la Serviciul de Gospodărire a Apelor
- document de la Instituția Prefectului, din care să reiasă numărul de evenimente înregistrate în ultimii 5 ani anteriori
depunerii cererii de finanțare
- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind asumarea obligațiilor referitoare la furnizarea către GAL

Criterii de selecție a proiectelor sunt:
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Nr.
crt.
1

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE
Principiul gradului de deservire a populației, prin modernizarea
piețelor agroalimentare și înființarea sistemelor de colectare și
selectare a deșeurilor agroalimentare

Punctaj
Max. 100p
35

Max.20p
2.

Proiecte cu impact micro-regional

20
Max. 45p

3.

Proiecte care deservesc o populație cât mai mare
3.1. Proiecte care deservesc comune cu o populatie
de pana la 2000 locuitori;
35 PUNCTE
3.2. Proiecte care deservesc comune cu o populatie
situate intre 2001 si 3999 locuitori; 40 PUNCTE
3.3. Proiecte care deservesc comune cu o populatie
de peste 4000 locuitori;
45 PUNCTE

TOTAL

100p
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Pragul minim de punctaj este de 25 puncte. Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a
punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea
următoarelor criterii de departajare:

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Valea Șomuzului
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
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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 0230/5471150,
e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com,
adresa: Sat Rădășeni,com. Rădășeni. Str. Principală, nr 29, jud. Suceava.
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