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Anunț lansare apel depunere proiecte

Data publicării: 12/2013
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 6 / M322 / 2013
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud -Est anunță lansarea, în perioada 10 decembrie 2013 – 31 ianuarie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte

pentru Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii
rurale”.

Depunerea proiectelor pentru măsura 322 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: 31 ianuarie 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 măsurii 322 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.

Definirea beneficiarilor
Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;

 Autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;
 Asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între doua sau mai multe comune înființate conform legislației naționale în vigoare;
 ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;
 Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local și care aplică pentru

componenta „c”.

Fondurile disponibile pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii rurale " sunt de 5.601 de Euro (23.143 Lei).
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 5.601 de Euro.
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
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Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretar iatul Grupului de Acțiune împreună cu proiectul.
Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL.

Criterii de eligibilitate:

 Proiectul trebuie să fie realizat în spațiul rural conform definiției din PNDR iar beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
 Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiție din alte fonduri comunitare sau naționale;
 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției;
 Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției;
 Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apa74) și legislația în vigoare cu privire la normele de siguranță în

transport/energie;
 Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde

acesta există, fie un aviz din partea consiliului județean prin care se dovedește și conformitatea proiectului cu strategia regională/județeană de apă/apă
uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect un se regăsește în situațiile mai sus menționate, proiectul va fi însoțit de angajamentul autorităților locale
de a asigura gestionarea și mentenanța investiției;

 Investiția să respecte Planul Urbanistic General;
 Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală;
 Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe întreaga perioadă de programare (2007-2013);
 Pentru investițiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu semnături ale locuitorilor, agenților economici și instituțiilor

publice care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiției și angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de
apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării deșeurilor;

 Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției.

În cazul proiectelor ce implică lucrări de construcție este obligatoriu ca Studiul de Fezabilitate să fie însoțit de Proiectu l Tehnic, ambele depunându-se
la GAL.

Tipuri de acțiuni eligibile

Pentru componenta a):
 Înființarea de drumuri noi, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale și străzi din interiorul comunei) ce

aparțin proprietății publice a unității administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, așa cum sunt definite și clasif icate în conformitate cu legislația
națională în vigoare:
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 Prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă (captare, stații de tratare, alimentare) pentru localită țile rurale având sub 10.000
populație echivalentă (p.e);

 Prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, stații de epurare) pentru localitățile rurale având sub 10. 000
populație echivalentă (p.e):

 Prima înființare și extinderea rețelei publice de joasă tensiune și a rețelei publice de iluminat cu eficiență energetică ridicată;
 Prima înființare și extinderea rețelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localități rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la rețea:
 Investiții în stații de transfer pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare a deșeurilor.

Pentru componenta b):
 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenur i de sport, piste de biciclete);
 Renovarea clădirilor publice (ex. primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc);
 Investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile (în situația în care este vorba de clădiri publice);
 Prima înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;
 Investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru

companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate și vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi socia le inclusiv construirea de stații
de autobuz;

 Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.) dacă fac p arte din investiția inițială pentru
înființarea serviciului;

 Investiții de renovare, modernizarea și dotarea aferentă a așezăm intelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de
costume populare și instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De
asemenea vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare și montaj.

Pentru componenta c):
 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B33 și natural din spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade

etc.);
 Studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția

comunității;
 Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural.

Cerințele de conformitate pentru ca proiectele sa fie declarate eligibile sunt postate pe site-ul GAL-ului la fiecare măsura in parte.
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Criterii de selecție

1. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară – 10 puncte
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în aceeași localitate (în cazul în care o comună a plică pentru unul sau mai
multe sate componente, pentru o investiție similară pe ntru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componența sa, această
comună nu primește punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primește punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiția nu a mai
beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare).
Precizări: Acest  criteriu  se  va  puncta  indiferent  de  categoria  de  beneficiar. Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate,
acest criteriu se va puncta în funcție de acțiunea majoritară a proiectului (drum; apă + canal, energie electrică, gaz, stații de transfer).

2. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat – maxim 10 puncte
 localități cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) – 10 puncte
 localități cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) – 7 puncte
 localități cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) – 5 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitățile rurale cu grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă la Ghidul Solicitantului. Se
acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Lista localităților din regiunile cu grad de sărăcie r idicat, punctajul fiind stabilit în
funcție de procentul gradului de sărăcie cu care este înregistrată localitatea respectivă (în cazul unei comune nou înființate se va lua în considerare
gradul de sărăcie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsă dintr-un oraș, aceasta nu va fi punctată; în cazul unui
A.D.I. se va lua în considerare comuna din componența A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie cel mai ridicat dacă comuna respectivă este beneficiară a
componentei majoritare din proiect).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană – 5 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Județean/ Agenția de Dezvoltare Regională sau Investiția
se regăsește în scopul ș obiectivele înființării ADI-ului respectiv (dacă este cazul). Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o  Adresă emisă de
Consiliul Județean/Agenția de  Dezvoltare  Regională  care  să  confirme  că  investiția  se încadrează într -o strategie de dezvoltare locală, județeană
sau regională;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

4. Proiecte integrate de investiții – 5 puncte
Se considera proiect integrat al cărui beneficiar este o comună, investiția care vizează combinarea în același proiect a c el puțin 2 acțiuni din cadrul
aceleiași componente sau din componente diferite ale măsurii, precum și dacă valoarea cumulată a componentelor secundare repr ezintă minimum 10
% din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat.
Se  consideră  proiect  integrat  al  cărui  beneficiar  este  un  ADI,  investiția  care vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni di n cadrul
aceleiași componente sau din componente diferite ale măsurii, și valoarea cumulată a componentelor secundare reprezintă mi nimum 10 % din valoarea
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totală eligibilă a proiectului integrat precum și dacă acțiunea majoritar valorică din valoarea totală eligibila a proiectulu i deservește total sau parțial
populația din minim două comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

5. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în localitățile rurale între 2.000- 10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar
care nu sunt finanțate din POSMediu – 15 puncte
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de apă și/sau apă uzată este majoritar valori că în cadrul componentei de
infrastructură a proiectului.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplinește 4 condiții simultane:

 să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiția propusă trebuie să vizeze realizarea unui sistem funcțional de apă/apă uzată)
 să se implementeze în localități cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente și maximum 10.000 locuitori persoane echival en te (în cazul

A.D.I. toate comunele componente trebuie să îndeplinească această condiție)
 Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional
 proiectul să nu fie finanțat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizează investiția, nu

trebuie să beneficieze de finanțare prin programul POS MEDIU).
Precizare: În cazul comunelor nou înființate,  acestea trebuie să îndeplinească cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar a l POS Mediu
oferă informații referitoare la populația echivalentă a acestor comune.

6. Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigura legătura cu principalele căi rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi principale
de transport (feroviare și fluviale) – 25 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de drum este majoritar valorică în cadrul com ponentei de infrastructură a
proiectului.

7. Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a
perioadelor de secetă – 5 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat cu date statistice în  Studiul de Fezabilitate. În  cazul unui
proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de alimentare cu apă și canalizare este majoritar valorică în cadrul componentei de
infrastructură a proiectului.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru rețea de alimentare cu apă și localitatea în care se va implementa proiectul se regăsește în Lista
localităților cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența apei
în zonă (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiția de alimentare cu apă trebuie să se regăsească în Lista localităților cu indice de
ariditate ridicat sau să prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența apei în localitate).

8. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică
prezintă o concentrație ridicată de nitrați ce afectează sănătatea populației – 5 puncte
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În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de alimentare cu apă și canalizare este major itar valorică în cadrul
componentei de infrastructură a proiectului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat cu date statistice în Studiul de Feza bilitate. Se acordă punctaj
numai dacă proiectul este pentru rețea de apă/apă uzată și comuna în care se va realiza investiția se regăsește în Lista zone lor vulnerabile la nitrați sau
proiectul are anexat Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în cazul A.D.I. toate
comunele în care se realizează investiția de apă/apă uzată trebuie să se regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitrați s au să prezinte Buletin de
analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate.

9. Proiecte de investiții în infrastructura socială – maxim 10 puncte
 realizate de către ONG uri și unități de cult – 10 puncte
 realizate de către comune, iar funcționarea infrastructurii sociale este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unități de cult – 7 puncte
 realizate de comune și A.D.I.-uri – 5 puncte
Se acordă punctaj, în funcție de categoria de beneficiar, numai dacă prin proiect se prevede prima înființare și dotare a centrelor de îngrijire copii
(creșe, grădinițe, asistență după programul școlar, tip „after school"), centre îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi specia le.

` Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale
10. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale – maxim 10 puncte

 realizate de către ONG uri, unități de cult, așezăminte culturale, persoane fizice și  juridice (exceptând comunele și  asociațiile acestora legal
constituite) – 10 puncte

 realizate de către comune, iar funcționarea obiectivului investiției este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/așezăminte culturale – 7 puncte
 realizate de către comune și A.D.I.-uri – 5 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 10 puncte

Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele:
 Va fi selectat proiectul din zona unde rata sărăciei este mai mare;
 Va fi selectat drumul cu lungime mai mare.

Comisia de selecție este formată 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 identita te ...... 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 semnatar ă sunt
pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data Semnătura


