Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Data publicarii: 22.0

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei s£siu de
primire pentru anul 2020 a cererilor de proiecte pentru Masura: M6/6B - „Dezvoltarea
infrastructurii sociale” - 22.01.2020 - 20.02.2020.
Data lirnita de depunere a proiectelor: 20.02.2020, ora 14
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei

„Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr.
170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana
vineri.
Fondurile disponibile pentru Masura M6 /6B sunt de 5.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
din cadrul Masurii M6 / 6B este de 5.000 euro.
Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) nu poate depasi 5.000 de
euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nu poate depasi intensitatea aprobata de catre DGDR AM
PNDR pentru masura in cauza, prin aprobarea SDL.
Modelul Cererii de Finantare pe care trebuie sa-1 foloseasca solicitantii (versiune editabila),

este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Documentcle justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea

proiectului in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului solicitantului
sunt urmatoarele:
1. Studiul de Fezabilitate/ Documentafia de Avizarepentru Lucrdri de Intervenfii,
intocmite conform legislatiei in vigoare.
2. Certificat de Urbanism (daca este cazul) valabil la data depunerii Cererii de
Finantare.
3. Inventarul bunurilor ce aparjin domeniului public al comunei, intocmit conform
legislajiei in vigoare.
4. Hotararea Consiliului Local/Hotdrdrea Adundrii Generale in cazul ONG pentru
implementarea proiectului
5. Certificat de inregistrare fiscala si cictul de infiintare si functionare emis de unitatea
ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar
pentru unitati de cult;
6. Incheiere privind inscrierea in registrul asociafiilor fi fundafiilor, definitivd si
irevocabila / Certificat de inregistrare in registrul asociafiilor fifundafiilor
7. Actul de infiintare fi statutul ONG
8. Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena §i sanatate publica
sau
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii condifiilor de igiena si sanatate
publica, daca este cazul.

9. Lista agentilor economici deservifi de proiect, care
activitatea desfifiurata, codul proiectului cu finantare
investitiei, pentru fiecare investitie accesibilizata fi
interes public deservite direct de proiect.
10. Raport asupra utilizariiprogramelor de finantare nerambursabila
11. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar, veterinar.
12. Extrasul din strategic prin care se confirma faptul ca investitia este in corelare cu
orice strategic de dezvoltare nationaid / regionala / judeteana / locala aprobata,
corespunzatoare domeniului de investitii precum si copia hotararii de aprobare a
strategiei.
13. Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL Podu Inalt
2014-2020.
14. Declaratie pe proprie raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate (Anexa
6)
15. Declaratie de raportare catre GAL (Anexa 7) prin care solicitantul se angajeaza sa
raporteze catre GAL, toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de
AFIR.
16. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 8)
17. Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, al
furnizorului de servicii sociale.
18. Declaratie pe proprie raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate (Anexa
8)
19. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
20. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz)
In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele
documente justificative:

1. Pentru Criteriul de selectie nr.l (Numar de persoane care beneficiaza de infrastructura
sociala imbunatatita.) - se va verifica numarul de persoane care beneficiaza de servicii

sociale asumat prin SF.
2. Pentru Criteriul de selectie nr. 2 (Numar de locuri de munca nou create), se va avea in
vedere numarul de locuri de munca propus a fi atins, in corelare cu necesitatile impuse de
tipul activitatii desfasurate.
3. Pentru Criteriul de selectie nr. 3 (Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei
din UAT), se acorda punctaj in functie de populatia comunei in care se realizeaza investitia.
4. In cazul Criteriului de selectie nr. 4 (In proiect sunt prevazute si investitii in producerea
si utilizarca energiei din surse regenerabile) - prin proiect se realizeaza investitii ce produc
energie din surse regenerabile, care va fi utilizata in scopul desfasurarii activitatii. Investitiile
respective trebuie sa insumeze minim 2% din valoarea eligibila a proiectului.
Cerinfele de conformitate §i eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:
EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili:

Se vor verifica actele juridice de infiintare si functionare, specifice fiecarei categorii de
solicitanti.
EG2 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanfa investitiei pe o perioada
de minimum 5 ani de la data ultimei plaji:
Se vor verifica declaratia pe propria raspundere, Hotararea Consiliului Local I Hotararea
Adunarii Generale a ONG sau echivalent pentru alte tipuri de solicitanti.
EG3 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.

Se vor verifica: declaratia pe propria raspundere, Buletinul P robed uiipK<p£ Irwblventa, alte
documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanp. U-*
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EG4 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unui din tipurflc de ^t^iiWrevazute prin

masura:
(a) investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale la
scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei provenite din surse regenerabile si al
economisirii energiei;
(b) investitii orientate spre transferul activitatilor §i transformarea cladirilor sau a altor
instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatirii calitatii
vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective, pentru dezvoltarea
serviciilor sociale;
EG5 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategia locala aprobata, corespunzatoare
serviciilor sociale;
Extrasul din strategic care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategic de
dezvoltare nationala I regionala/judeteana / locala, corespunzatoare domeniului de investitii.
- Copia hotararii de aprobare a strategiei
Adresa emisa de GAL Podu Inalt cu privire la incadrare.
EG6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare (daca este cazul):
Se va verifica daca investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat
in temeiul reglementarilor Documenta(iei de urbanism faza PUG. In situapa in care investipa
propusa prin proiect nu se regase^te in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism
eliberat in temeiul reglementarilor Documentapei de urbanism faza PUZ.
EG7 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potenpalul economic al
acesteia:
Se vor verifica dupa caz, Hotararea Consiliului Local, Hotararea Adunarii Generale a ONG,
Studiul de Fezabilitate, Documentapile de Avizare pentru Lucrari de Intervenpi inclusiv
capitolul privind analiza cost-beneficiu.
EG8 Proiectul trebuie sa demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune;
In cadrul SF trebuie sa fie detaliata modalitatea de indeplinire a acestui criteriu.
EG9 Investipa trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL Podu Inalt.
Se va verifica daca investipa se realizeaza la nivel de comuna, respectiv in satele componente
ale teritoriului GAL Podu Inalt.
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL:

Comitetul de selecpe al GAL trebuie sa verifice daca proiectul ce urmeaza a primi finantare
raspunde obiectivelor propuse in SDL si se incadreaza in planul financiar al GAL. Proiectele
care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite in SDL pe baza careia a fost selectat
GAL, nu vor fi selectate in vederea depunerii la AFIR.
Top membrii Comitetului de Selecpe sunt obligap sa semneze pe propria raspundere o
Declarape de evitare a conflictului de interese privind solicitanpi evaluap. Daca unui dintre
proiectele depuse pentru selecpe aparfine unuia dintre membrii Comitetului de selectie, sau
unui solicitant inrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizatia in
cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv.
Comitetul de selectie analizeaza lista proieetelor eligibile depuse, criteriile de departajare,
verifica punctajul fiecarui proiect §i suma solicitata, ordoneaza proiectele in funepe de modul
de departajare si aproba proiectele care se incadreaza in suma disponibila a sesiunii, in cadrul
Raportului de Selectie Final. Pentru validarea sedintelor de selecpe, trebuie sa fie prezenp
minim 50%+l din cei 7 membri ai Comitetului de selecpe, din care peste 50% sa fie din
mediul privat si societatea civila.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente:

Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de
iar sistemul de nunctare este urmatorul:
Nr.
crt.

1

.......

■■
Criterii de selectie

nmri^ionate.
wC-

Numar de persoane care beneficiaza de infrastructura sociala
imbunatatita.

-----------fLTM*unctaj

Maxim 64

1.1

Minim 10 persoane

20

1.2

Minim 15 persoane

30

1.3

Minim 20 persoane

45

1.4

Minim 30 persoane

64

2

2.1

Numar de locuri de munca nou create

1

1 loc de munca nou creat

1

Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT

30

3.1

Populatie/ UAT > 3.000

30

3.2

Populatie/ UAT <3.000

15

3.3

Populatie/ UAT < 2.000

10

In proiect sunt prevazute si investitii in producerea si utilizarea
energiei din surse regenerabile

5

3

4

Punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director.

Pentru aceasta masura pragul minim este de 30 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun
proiect nu poate primi finantare.
> In cazul proiectelor cu acela§i punctaj, departajarea acestora se va face dupa cum
urmeaza:
1. In functie de numarul persoanelor de la CS 1. Numarul mai mare primeste finantare.
2. Numarul persoanelor de la CS 3. Valoarea mai mare primeste finantare.

Proiectele care au mai putin de 30 puncte vor fi declarate neconforme.
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul minim corespunzator
sesiunii respective se va intocmi un raport de selectie.
Rapoartele de selectie(intermediar/final/suplimentar) se publica pe site-ul GAL iar solicitantii
sunt contactati telefonic in ziua lucratoare urmatoare si invitati la sucursala GAL Podu Inalt
pentru a li se aduce la cunostiinta, Notificarea Cererilor de finantare eligibile si
selectate/eligibile si neselectate/neeligibile a proiectului. In cazul in care un proiect este

declarat neeligibil, in Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate c
nu au fost indeplinite precum §i cauzele care au condus la neeligi
in care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menti
declarat eligibil si selectat/neselectat.

o

o

Informal i detaliate privind accesarea §i derularea masurii cniintata^'nTaT'siis din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca,
Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni,Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti,
Suletea,
Viisoara,
Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse in „GHIDUL
SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 3/3A, care este publicat pe site-ul
www.galpoduinalt.ro.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate
de GAL. Va a§teptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”
din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de
luni pana vineri.
Scriep-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro , pentru a afla
cum puteji obtine §i dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe
teritoriul Podu Inalt.

