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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
Data publicării: 4/2014 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 2 / M421 / 2014 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est anunță lansarea, în perioada 15 aprilie 2014  – 16 mai 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de cooperare". 
 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 421 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est (com. Răstoaca), de luni până vineri, în 
intervalul orar 09:00 - 14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvranceasudest.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere 
pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 16 mai 2014, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în 
cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - 
Est va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.ro , în maxim 30 de zile, pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor 
cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsura 421 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunați la 0040.784.287.433 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum 
puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est. 

 
Beneficiarii 
Grupuri de acțiune locală din țară și străinătate 
Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretariatul Grupului de Acțiune împreună cu 

proiectul. Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare" sunt de 5.000 de Euro (20.660 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 421 este de 5.000 de Euro. 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
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Tipuri de acțiuni eligibile 
Acțiuni imateriale. Tip de acțiuni eligibile: 

 Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activități de traducere și interpretare, multiplicare 
documente. 

 Cheltuieli de investiții pentru implementarea proiectelor comune 

 Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 
Responsabilitățile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să 

conțină referință la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activitățile pe care doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, 
rolul fiecărui partener și participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

În ceea ce privește cooperarea transnațională, pot fi inițiate proiecte comun cu țări non-UE, caz în care sunt  eligibile pentru sprijin numai cheltuielile 
legate de teritoriile din cadrul UE. 

În cazul cooperării între un GAL și alte grupuri sau parteneriate din state membre UE acordul de cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener 
să suporte cheltuielile în mod proporțional cu participarea sa la acțiunea comună. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 421 trebuie să conțină documentele conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro) . 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt postate pe site-ul GAL-ului la fiecare măsura în parte (www.apdrp.ro). 
 
Criterii de selecție 

1. Acțiuni de cooperare care implică mai mult de 2 GAL-uri – 25 puncte 
2. Acțiuni de cooperare care implică beneficiari tineri – 25 puncte 
3. Proiecte  de cooperare care au ca temă implementarea unor soluții noi, inovative – 25 puncte 
4. Proiecte de cooperare care au ca temă activități de protecția mediului – 25 puncte 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 25 puncte 
 
Comitetul de selecție este format din: 

 Reprezentanți autorități publice 2 persoane; 

 Reprezentanți parteneri private 3 persoane. 
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Declarație 
 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………................................................, domiciliat/ă în localitatea 

………………….……..............., str. ………………………………………………………….……………...., nr. …..….., bl. ……..., sc. …...., ap. ……..., 

județul ..................................., codul poștal ……...................,  posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr…..................,  

CNP  .......................................................,    în  calitate  de  solicitant  al finanțării    GAL    Vrancea    Sud - Est, pentru proiectul cu titlul 

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Vrancea Sud - Est toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. 

Să realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 

Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Vrancea Sud – Est orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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