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Mdsura l9 Leader/Submdsura 19,2 ,,Sprijin pentru implementarea acfiunilor in cadrul
strategieide dezvoltare local6,, /Strategia de Dezvoltare LocalI a GAL Defileul Muregului
Superior

APEL DE SELECTIE Mflsura M8/lA
Spriiin nentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative

-Varianta detaliati-

Numf,rul de referinffi al sesiunii de cereri de proiecte: M8/lA - 14/2022- 2A.07.2022
Cal Defileul Mureqului Superior anunfd public lansarea, in perioada 03.06,2022-20.07.2022 a
celei de-a paisprezecea sesiuni de depunere de proiecte, aferentd anului 2A22 pentru Misura
M8/lA --Sprijin pentru infiinfarea qi dezvoltarea de structuri asociative , finanfate prin
Misura l9 LEADER, Submisura 19.2 Sprijin penrru implementarea acfiunilor in cadrul
strategiei de dezvoltare locald.

Data lansirii apelului de selecfie : 0 3.06.2022

Data limiti de depunere a proiectelor:20,A7.2022

Locul gi intervalul orar unde se pot depune proiectele;biroul GAL Defileul MureEului
Superior din localitatea Deda, str. Principali, nr.l80, judeful Mureq;inaintea datei Iimitd de
depunere specificatd in apelul de selecfie, de luni pdnd vineri intre orele 9:00 - l5:00.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.l 4/2022: 112.37 2,52 euro

Intensitatea sprijinului:
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, trrd a depiqi suma qi rata de
sprijin de 1.500 euro pe serviciu de consiliere, conform.Anexei II din Reg. (UE) nr.
t30512013.

Valoarea sprijinului public nerambursabil: 1.500 euro / serviciu de consiliere

Modelul de cerere de finanfare pe care trebuie srJ foloseascr solicitanfii:
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Formularul Cererii de Finan{are(versiune pdf, editabili) poate fi accesat pe site-ul GAL
DMS, n,w*'g.l-tlrrrs r,, secliunea Apeluri de Proiecte - Misura M8/lA

Documentele justificative pe care trebuie sI le depunl solicitantul odati cu depunerea
proiectului, in conformitate cu cerinfele fiqei misurii din SDL qi ale Ghidului
Solicitantului:

U CEREREA DE FINANTARE pentru proiecte de servicii, cu Anexa l- Buget
lndicativ qi Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corclatc cu
activitetile qi rezultatele proiectului; Anexa 2- Declaralie pe proprie rdspundere a
solicitantului; Anexa 3- Gralic calendaristic de implementare

U Raportul asupra utiliztrrii altor programe de finanfare nerambursabili
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor
eligibile, costul qi stadiul proiectului, perioada derulSrii proiectului) intocmit de solicitant,
pentru solicitanlii care au mai beneficiat de alte programe de finanfare nerambursabili in
perioada de programare anterioari, pentnr aceleagi tipuri de servicii.

f Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse in Raportul
asupra utilizdrii altor programe de finanfare nerambursabilI Aceste documente trebuie si
confind date concrete privind obiectivul proiectului, Iocafia qi perioada de dcsfrqurare,
numdrul de acfiuni, numir de participanli etc, in functie de tipul serviciului.(de ex. contracte,
rapoarte de activitate etc., dupi caz).

D Documente care si ateste expertiza experfilor de a implementa activitetile
proiectului (cv'uri - obligatoriu!! + diplorne, certificate, referin[e, atestare ca formator emise
conform legislafiei na{ionale in vigoare etc.) Atenfie! CV-urile vor fi semnate pe fiecare
pagini!

D Documente constitutive/ Documente care si ateste forma de organizare* - in
func$e de tipul solicitantului (Starut juridic, Act Constitutiv. Cod Unic de inregistrare, Cod
de inregistrare FiscalS, inscrierea in Registrul asociafiilor qi fundaliilor etc,). rin acest caz,
daci in timpul evaludrii se constati ci documentul prezentat de solicitant nu este suficient,
evaluatorul va solicita prin informalii suplimentare documentul necesar cu elementele pe care
trebuie si le confinI

tr Certi{icat/certificate care si ateste lipsa datoriilor fiscale qi sociale emise de
Direcfia Generali a Finanfelor Publice
Certificate de atestare fiscalI, emise in conformitate cu art. I 12 qi I 13 din OG nr. g2lZ0O3,

privind Codul de Procedurl Fiscald, republicatd, de cdtre:
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcliilor Cenerale ale Finanfelor Publice,
pentru obligaliile fiscale qi sociale de platd cltre bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritd[ile administragiei publice locale, in raza cirora iEi au sediul social qi puncte de
lucru (dupi caz), pentru obligaliile de plati c[tre bugetul local (numai in cazul in care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie sd menlioneze clar lipsa datoriilor (prin menliunea ,,nu are datorii
fiscale, sociale sau locale" sau bararea rubricii in care ar trebui si fie men{ionate),
Decizia de rambursare aprobatl a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile
de TVA qi/sau alte documente aprobate pentru solulionarea cererilor de restituire.
Graficul de eqalonare a datoriilor, in cazul in care aceastl eqalonare a fost acordati

! Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie awte in vedere la stabilirea
rezonabilit6fii prefurilor. Acestea trebuie si aib[ cel pu{in umritoarele caracteristici:
- Si fie datate, personalizate gi semnate;

- Si confind detalierea unor specificafii tehnice minimale;
- Si conlinl preful de achizisie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintl oferte comparabile, care rispund cerinfelor din punct de vedere
al performanfelor gi parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora qi din punct de
vedere financiar qi sunt transmise de citre operatori economici reali qi care indeplinesc
condiliile de calificare, verificabile de citre expe(ii evaluatori.

n Certificat constatator emis conform legislaliei nafionale in vigoare, din care si
rezulte faptul cI solicitantul nu se afli in proces de lichidare sau faliment. Nu se depune in
cazulsolicitanfilor infiin1a1i inbazaOG nr.26/2000 cu privire la asociafii gi funda{ii.

I Copia actului de identitate a reprezentantului legal. (Se acceptd inclusiv versiunea
scanatl, conform prevederilor Ordonanfei de Urgenl6 rr. 4112016.)

Anexa 4 - Declara{ie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(disponibilI pe site-ul AFIR) - si pe site-ul GAL DMS

Declara,tie pe proprie rrspundere experfi implica{i in proiect - Anexa 5 Aceastr
Declarafie va fi completatd, datatd qi semnati de fiecare expert qiva insofi CV-ul depus.

Anexa 6 - Declara{ie pe proprie rispundere a solicitantului (prin reprezentantul
Iegal) cI structura asociativi infiinfatl prin proiect dob6ndegte personalitate juriclici cu sediul
in teritoriul GAL DMS p6ni la finele implementdrii proiectului
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I Anexa 7 - Declaratie pe proprie rispundere a solicitantului (prin reprezentantul
legal) cI structura asociativl infiinfati prin Mdsura 8/1A va aplica in calitate de solicitant in
cadrul altei mdsuri din SDL GAL DMS sau din PNDR 2014-2020 sau va susline din surse
proprii activitalile concrete ale proiectului rezultate in urma elabordrii documenta{iilor (studii,
planuri, etc.) pentru care a primit finanfare prin Masura 8/lA

n Anexa I - Declaratie citre GAL privind raportarea plifilor efectuate de AFIR -
model disponibil pe site-ulGAL DMS

l-l AIte documente justificative, dupl caz
Important !!!! Docunrentele trebuie sd fie valabile la data depunerii Cererii de finantare,
termenul de valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislalia in vigoare
NotS! Evaluarea cererii de finanfare din punct de vedere al eligibilitlfii qi al veriflrclrii
criteriilor de selectie va include gi consultarea informalilor referitoare la solicitant gi la
punctul de lucru, dupi caz, definute de institu(iile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR,
ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de citre solicitant: Oferte, Documente
infiinfare membrii, Documente de identitate - copii, etc.

Cerintele de conformitate pe care trebuie si Ie indeplineasctr solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora:
Cerinfele de confbrmitate, inclusiv metodologia de verificare sunt detaliate in documentul
,,FiEd de verificare a conformitd{ii pentru Mdsura M8/lA, disponibild pe u.n,rv.g4l:dr1tro, in
secfiunea Apeluri de Proiecte- Mdsura M8/lA

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie si le indeplineasci solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora:
Solicitantul trebuie si respecte condiliile minime obligatorii de eligibilitate incluse in Fiqa
Mlsurii M8/lA din SDL qi in Chidul Solicitanfului pentru MIsura M8/lA, la care se adaugi
criteriile generale de eligibilitate prevdntte in Manualul de procedurd pentru implementarea
Sub-mdsurii 19.2 disponibil pe wyv!.jtli1.111la, aferente sub-mlsurii din PNDR cu investitii
similare.

Cerin{ele de eligibilitate pe care trebuie sI le indeplineasci solicitantul , inclusiv
metodologia de verificare a acestora sunt detaliate in documenrul ,, Fipa de verificare a
eligibifitnfii pentru Misura M8/lA, disponibil pe Urvrv.sa[-dms.ro in secfiunea Apeluri de
Proiecte - Misura M8/lA - Sprijin pentru infiinfarea gi dezvoltarea de structuri asociative
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Procedura de selec{ie aplicati de Comitetul de Selecfie at GAL Defileul
MureEului Superior

Selecfia proiectelor depuse prin intermediul misurilor din Strategia de Dezvoltare Locali
GAL Defileul Mureqului Superior se face de citre Comiterul de Seleclie, compus din
pregedinte, secretar, 9 membrii titulari Ei I I membrii supleanfi, cu apartenen[I sectoriald dupi
cum urrneazd:40,91% publicd, 22,730/o privat[, 36,360/0 societate civi16.

Pe site-ul GAL DMS este publicat .. Procedura de evaluarea fi seleclie a proiectelor la GAL
f)efileul Muresului Superior,., aprobat prin Hot[r6rea AGA nr.46 din 14.09.2017 qi
componenfa Comitetului de Selecfie a proiectelor, aprobat prin HotIr6rea AGA nr.2l din
10.03.20r 6.

Criterii de selecfie ale proiectului

Pentru aceasti misuri pragul minim este de 20 puncte si reprezinti pragul sub care
niciun proiect nu poate beneficia de finanfare nerambursabill.

IMPORTANT!
Toate obiectivele asumate, pe care solicitantul se angajeazd sd le realizeze in cadrul Planului
de afaceri, devin condilii obligatorii pentru menfinerea sprijinului pe toati perioada de
implementare a Planului de afaceri. in cazul neimplementdrii corecte a Planului de afaceri,
sumele plitite vor fi recuperate propodional cu obiectivele nerealizate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de seleclie mentionate maijos:

Criteriu de seleclie

Relevanta tematicii proiectului pentru domeniile prioritare de
dezvoltare a teritoriului GAI : agriculturi, silviculturS, turism

d) proiecte care propun abordarea integrati a minim doui
dintre domeniile prioritare de interventie Documente de
verificat: Cererea de finanfare pct. 4.3 ,,Oportunitatea 5i
necesitatea socio-economici a proiectului"

Documente de verificat:

*****
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Criteriu de seleclie

Cererea de finanJare pct. 4.3 ,,Oportunitatea gi necesitatea socio-
economici a proiectului

Expertul va verifica descrierea activititii care urmeazi si fie
realizatS prin prezentul proiect pi astfel expertul va acorda
urmitorul punctaj:

-daci activitatea predominantd este agricultura, expertul va

inscrie 10 puncte in coloana Scor
-dacd activitatea predominantS este silvicultura, expertul va

inscrie 10 puncte in coloana Scor
-daci activitatea predominantd este turismul, expertul va inscrie
10 puncte in coloana Scor
-dac5 activitatea combini minim doui din domeniile prioritare de
interven[ie, expertul va ?nscrie 15 puncte in coloana Scor

Acoperire teritorialS: beneficiarii serviciilor de consiliere provin
din mai mult de o comuni din teritoriulGAI

- 2 comune

Documente de verificat: - Cererea de finanfare (A5.
Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin
proiect, pct. 5.1 Localitate (Oral/ComunS/Sat)

NotS: criteriul de selecfie se va considera indeplinit la ultima
cerere de plati 9i in cazulin care, pe lSngi membri fondatori din
comunele din teritoriul GAL DMS, din forma asociativd vor mai
face parte persoane fizice sau juridice (dupi caz) din afara
teritoriului GAL

Proiectul prevede infiintarea unei cooperative sau a unui grup
de producitori cu sediul in teritoriul GAL , p6ni la finele
implementirii

************
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in situalia in care punctajul este acelaqi pentru mai multe proiecte, departajarea se va face
dupl cum urmeazd:

L valoarea eligibild a proiectului, exprimati in euro, in ordine crescitoare, in limita valorii
totale a apelului de selec{ie

2.localizarea proiecfului: de exemplu, in cazul in care, in aceeaqi sesiune de selecfie sunt 2
proiecte eligibile dintr-o comuni qi unul dintr-o altl comund , iar un proiect din prima
comunl qi cu cel a doua comund au acelaqi punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua
comunS, deoarece in prima comuni mai existi deja un proiect selectat spre finanfare
3. relevanfa proiectului fafi de obiectivele strategiei de dezvoltare locali a GAL Defileul
Mureqului Superior"

Data ti modul de anun;are a rezultatelor procesuluide selecfie a proiectelor

Anunful privind rezultatele finale pentru cererile de finanfare depuse in cadrul sesiunii se va
face in tcrmende maxim 45 zile lucratoare de la data inchiderii sesiunii de depunere de
proiecte. inclusiv finalizarea etapei de solufionare a contestafiilor, daci este cazul.
Contestaliile pot fi depuse incepdnd din momentul publicirii Rapornrlui de Evaluare pe site-
ul GAL. Aplican{ii care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni de depunere au la dispozilie

Nr. crt. Criteriu de seleclie Punctaj

Documente de verificat: pct. 4.4 Prezentareo activitdfilor care se

vor desfdsuro in cadrul proiectului in vedereo reolizdrii
obiectivelor propuse 5i pct. 4.6 Descriereo rezultatelor anticipote
in urma implementdrii proiectului

Pentru a obSine punctoj lo CS4, solicitontul vo onexo lo Cererea de

finonfore 5i o Declorafie -angojoment privind infiinlareo unei
cooperative sou a unui grup de producdtori, dupd coz pdnd la

finolul implementdrii proiectului Si depunereo documentelor
doveditoore la ultima cerere de platd

30

TOTAT 100 puncte
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5 zile lucrltoare de la primirea notificdrii privind rezultatul evaluirii proiectelor. Contesta{ia
depusi trebuie sd fie inso{itd de Notificare gi de documente justificative.
GAL Defileul Muregului Superior va notifica in scris solicitanlii asupra rezultatelor procesului
de evaluare gi selec{ie a proiectelor depuse in cadrul acestui Apel de selecfie ,prin e-mail, cu
confirmare de primire. Rapoartele de selecfie vor fi postate pe site-ul GAL Defileul
Muregului Superior - wurv.qal-drns.ro- in secliunea Rapoarte de selecfie qi vor fi atiqate la
sediul GAL Ei la sediile primdriilor din comunele membre GAL DMS.

Modul de anunlare a rezultatelor procesului de evaluare qi selecfie a proiectelor este detaliat
in Procedura de evaluare qi seleclie a proiectelor, capitolul 4.

Informafii detaliate privind accesarea qi derularea Misurii M8/lA se pot afla la sediul
Asociafiei Grupul de Ac{iune LocalS Def]leul Mureqului Superior din localitatea Deda, strada
Principali nr.l80, de luni pdnd vineri intre orele 9:00 - l5:00, tel/fax:02G51556238.

ANEXE:
- Ghidul Solicitantului, cu anexe: model de Cerere de finanfare, q.a.

- Figa de verificare a conformitdlii $i metodologia de verificare
- Fiqa de verificare a condigiilor de eligibilitate qi metodologia de verificare
- Fiqa de verificare a criteriilor de seleclie qi metodologia de verificare
- Procedura de evaluare qi seleclie a proiectelor depuse la GAL Defileul Mureqului Superior

*******
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