ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BUZAU-PRAHOVA
Comuna Amaru, localitatea Amaru, județul Buzău, Tel: 0338104095,
0745.005.662,www.galbuzauprahova.ro ,E-mail: galbuzauprahova@gmail.com,
_____________________________________________________________________________

APEL DE SELECȚIE M19.2_7
Grupul de Acțiune Locală Buzău – Prahova anunță public lansarea sesiunii de cerere de
proiecte LEADER
Data lansării apelului: 21 IUNIE 2018
Data limită pentru depunerea proiectelor: 21 SEPTEMBRIE 2018
Depunerea proiectelor:
21 Iunie – 21 Septembrie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la Sediul
GAL Buzău – Prahova, Comuna Amaru.
Măsuri de finanțare deschise:
MĂSURA 19.2_7 - „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREAREA,
ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI/SAU EXTINDEREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ
DESTINATE POPULAȚIEI RURALE, INCLUSIV A CELOR DE AGREMENT ȘI
CULTURALE ȘI A INFRASTRUCTURII AFERENTE"
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_7 – 21.06. - 21.09.2018
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 300.000 EURO
Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă):
- UAT-uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și
infrastructură de tip after-school, centre de asistenta sociala integrata / multifuncționale) și /
sau operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistentă socială.
- Alți actori cu experiență relevanta pentru acțiunile specifice centrelor integrate
- Parteneriate dintre acestea.
Intensitatea sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși
maxim 70.000 euro/proiect pentru proiecte realizate de forme asociative ( parteneriat format
din cel puțin 2 comune sau cel puțin o comuna și un ONG) și 50.000 euro/proiect pentru
proiectele individuale.

Modelul cererii de finanțare: Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare
aferente Măsurii 19.2_7 de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro.

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului:
1. 1. Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ,
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele
și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.
2. 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare
și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.
3.1
Pentru comune și ADI
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie dupa Monitorul
Oficial).
și/sau
3.2
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/ hotararile 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 privinţa supunerii acesteia controlului
de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare
către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
sau
3.3
Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul)
3.4
Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptului 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. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM (documente
necesare la incheierea contractului de finantare):
4.1 Clasarea notificării
sau
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizeaz că proiectul nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă
este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotararile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea
Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la
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;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta 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.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ ADI/ ONG pentru relaţia cu AFIR în
derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală
7.2 Pentru ONG: încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,
rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (documente necesare la incheierea contractului de
finantare):
9. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. (documente necesare la
incheierea contractului de finantare):
10. Document emis de bancă/ trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/
trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR
(denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile
cu AFIR).
11. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și
sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)
sau
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică (dacă este cazul).
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa,
activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției,
pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite
direct de proiect.
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile,
costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai
beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.
14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și ca 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).
15. Extrasul din strategie, care confirma daca 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.
16. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii. (documente necesare la incheierea contractului de finantare)

17. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
(documente necesare la incheierea contractului de finantare)
18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere (documente necesare la incheierea contractului de finantare)
19. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le
poate aduce în scopul susținerii proiectului.
Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea eligibilitatii se realizeaza pe baza formularului „GE 1.2 Fișa de verificare a
criteriilor de eligibilitate pentru proiectele aferente masurii 19.2_7”.
Cerințe eligibilitate:
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din
SDL?
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă
de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi.
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia.
EG5 Investiţia se realizează în teritoriul GAL?
EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională /
regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
EG7 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
Detaliile referitoare la verificarea eligibilității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a
eligibilității, sunt disponibile în anexa – „GE 1.2 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate
pentru proiectele aferente masurii 19.2_7”, de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL
Selecția proiectelor în cadrul GAL Buzău – Prahova , va fi realizată de către Comitetul
de Selectie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de
Soluționare a Contestațiilor. Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor
furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la
prezentul ghid.
Proiectele eligibile se vor puncta în funcție de sistemul de punctaj stabilit conform
fișei de selecție. Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor și Comisiei de Soluționare
a Contestațiilor este prezentată pe site-ul www.galbuzauprahova.ro
Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în documentul
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul www.galbuzauprahova.ro

Criterii de selecție și documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în
vederea punctării acestor
Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție și acordarea punctajului se realizează pe baza
formularului „GE1.3 Fișă de evaluare a criteriilor de selecție pentru proiectele aferente
masurii 19.2_7”.

CRITERII DE SELECȚIE
1.Proiecte de infrastructura sociala care se adresează unor categorii de populație
vulnerabila si/sau aflate în risc și care promovează acțiuni de incluziune sociala, inclusiv
integrarea persoanelor de etnie rroma. MAX 20 p
1.1 Proiecte de infrastructură socială care se adresează unor categorii de populație
vulnerabilă si/sau aflate în risc și care promovează acțiuni de incluziune sociala, 20 p
inclusiv integrarea persoanelor de etnie rromă
1.2. Proiecte de infrastructură educațională care se adresează unor categorii de
populație vulnerabila si/sau aflate în risc și care promovează acțiuni de incluziune 20 p
sociala, inclusiv integrarea persoanelor de etnie rromă
2. Proiecte care deservesc beneficiari ai Măsurii de cooperare (M19.2_16) locală sau
proiecte depuse de forme asociative/parteneriate în scopul sprijinirii formelor de asociere și
cooperare la nivel local. MAX 15 P
2.1. Proiecte care deservesc beneficiari ai Măsurii de cooperare(M19.2_16) locală
15 p
2.2. Proiecte depuse de forme asociative/parteneriate în scopul sprijinirii formelor
10 p
de asociere și cooperare la nivel local.
3. Proiecte care dovedesc un management durabil al investițiilor propuse prin
asigurarea de resurse și calitate tehnica necesara în vederea sustenabilității acestor
investiții, în special prin accesarea POCU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de
investiții 9VI, Obiectiv specific 5.2 în cazul investițiilor în infrastructuri sociale
integrate. MAX 15 P
3.1 Asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității
5p
investițiilor propuse în cadrul proiectului
3.2. Accesarea POCU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de investiții 9VI,
10 P
Obiectiv specific 5.2 în cazul investițiilor în infrastructuri sociale integrate.
4. Proiecte inovative cu efect multiplicator. MAX 15 P
4.1. Proiecte care dovedesc un caracter / abordarea inovatoare pentru zona în
10 P
care sunt propuse
4.2. Proiecte care dovedesc efect multiplicator
5P
5. Proiecte care integrează acțiuni din categoriile a, b și c (conform fisei masurii din SDL)
MAX 10 P
5.1. Proiecte care integrează acțiuni din toate categoriile
10 p
5.2 Proiecte care integrează acțiuni din cel puțin două categorii
5p
6. Proiecte care implica un nivel crescut de deservire a populației locale si/sau care
contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel local. Max 25 p
6.1. Numarul populației deservite de proiect:
>250 persoane
15 p
100-250 persoane
10 p
50-100 persoane
5p
6.2. Contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel local.
10 p
TOTAL 100 p

Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 15 puncte.
In cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în funcție de
valoarea eligibila a proiectului, exprimata în euro, în ordine crescătoare.
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceasi valoare eligibila, departajarea se va face
in functie de numarul populatiei deservite de proiect in ordine descrescatoare.
Detaliile referitoare la verificarea criteriilor de selectie, inclusiv metodologia de verificare a
criteriilor de selectie, sunt disponibile în anexa – „GE1.3 Fisa de evaluare a criteriilor de
selectie pentru proiectele aferente masurii 19.2_7”, de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate publicului larg în termen de cel mult 45
de zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe siteul www.galbuzauprahova.ro, și afișate la sediile primăriilor UAT membre în GAL.
GAL Buzău - Prahova va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin
Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire Procedura de anunțare
a rezultatelor intermediare și finale este descrisă detaliat în documentul “Procedura de
evaluare și selecție”.
Date de contact:
Asociatia Grupul de Actiune Locala Buzau-Prahova – Str. Principala, Com. Amaru, Jud.
Buzau
Tel.: 0745005662; 02338104095 , E-mail: galbuzauprahova@gmail.com, Site:
www.galbuzauprahova.ro

