
    

 

 

 

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, 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Grupul de Acțiune Locală Buzău – Prahova anunță public lansarea sesiunii de cerere de 

proiecte LEADER 

Data lansării apelului: 01 APRILIE 2021 

Data limită pentru depunerea proiectelor: 30 APRILIE 2021 

Depunerea proiectelor:  

01 APRILIE 2021- 30 APRILIE 2021, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la 

Sediul GAL Buzău – Prahova, Comuna Amaru. 

Măsuri de finanțare deschise:  

MASURA 19.2_16 – „SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ȘI ASOCIEREA 

ACTORILOR LOCALI ÎN SCOPUL PROMOVĂRII DE ACTIVITĂȚI PRIVIND 

DEZVOLTAREA LANȚURILOR SCURTE DE APROVIZIONARE A ȘI PIEȚELOR 

LOCALE.” 

 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_16 – 01.04.2021-30.04.2021 

Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 15714,95 EURO 

 

Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

 

Parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un 

fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 

agricol. 

- Fermieri; 

- Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

- Organizații neguvernamentale; 

- Consilii locale; 

- Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

     conform Ghidul Solicitantului pentru apelul in vigoare, publicat pe site-ul GAL, 

www.galbuzauprahova.ro 

 

 

 

 

APEL DE SELECȚIE M19.2_16 

mailto:galbuzauprahova@gmail.com
http://www.galbuzauprahova.ro/


Intensitatea sprijinului: 

Valoarea maximă eligibilă a sprijinului este de maxim 15714,95 euro/proiect 

exceptând cheltuieli aferente acţiunilor de tip b1. Costurile de funcţionare a cooperării nu vor 

depăşi 20% din valoarea maximă eligibilă a sprijinului acordat pe proiect depus. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele 

de stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul 

privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar timp 

de trei ani fiscali. 

Intensitatea ajutorului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile cu excepţia 

cheltuielilor aferente acţiunilor de tip b1, care vor face obiectul unor proiecte finanţate în 

cadrul măsurilor respective de investiţii aferente SDL***. 

***ATENTIE!!! 

In cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor masuri, atunci costurile sunt acoperite din alocarea financiară aferenta 

respectivelor masuri, în cadrul unor proiecte separate și în limita ratei de sprijin aferenta 

acestor masuri. 

Ghidul Solicitantului si Modelul cererii de finanțare: Pentru această măsura, se regasesc pe 

site-ul www.galbuzauprahova.ro . 

 . 

 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului sunt prezentate in Ghidul 

Solicitantului si anexele acestuia pe site-ul GAL www.galbuzauprahova.ro 

 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul sunt mentionate in 

Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina de internet a GAL www.galbuzauprahova.ro, 

Apel 1/2021  

 

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_16”, 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.  
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Criterii de selecție și documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în 

vederea punctării acestor sunt mentionate in Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina 

de internet a GAL www.galbuzauprahova.ro, Apel 1/2021  

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_16”. 

 

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. 

 

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_16”, 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 site-

ul 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”. 

 

ATENTIE!!  TERMENUL DE FINALIZARE A PROIECTELOR, INCLUSIV 

DEPUNEREA SI EFECTUAREA ULTIMEI PLATI NU TREBUIE SA DEPASEASCA 

31.12.2023 

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate sunt: 

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 
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