Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi,
Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,
tel. 0722727173, tel/fax 0358105840,
e-mail:galmmtmm@yahoo.com

V.L.
Apel de selecție măsura M 413.313.1
Data lansării apelului de selecție: 18.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 4.313.1: 1/2014
GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare anunță lansarea primei sesiuni de depuneri
de proiecte din anul 2014 pentru măsura 413.313 în perioada 18.04.2014-29.04.2014.
Fondurile disponibile pentru Măsura 413.313.1 ,,Realizarea de centre multifunctionale de
servicii in folosul comunitatii” sunt de 148.800 Euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul
acestei măsuri este de 148.800 Euro. Valoarea totală a unui proiect, pentru a putea fi
finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro și 400.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 413-313.1 sunt:
 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum şi
asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiintate conform
legislației naționale în vigoare;
 ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).
Număr maxim de proiecte finanțate: 2;
Depunerea proiectelor pentru măsura 413.313.1 se va face la punctul de lucru GAL MMTMM, din
comuna Rimetea, nr. 58, judeţul Alba, Centrul Montan ”Mărioara Pușcaș” în intervalul
orar: 10.00 – 14.00.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in
conformitate cu cerintele fisei masurii 413.313.1 din SDL a GAL MMTMM si cu Ghidul solicitantului
aferent masurii 413.313.1 elaborat de catre GAL MMTMM, (www.galmmtmm.ro).
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această sesiune este: 29 aprilie 2014, ora 12.00.
Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise
solicitanților de către GAL MMTMM.
Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la punctul de lucru/sediul
GAL MMTMM.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului
vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 313.1 din SDL GAL MMTMM si Ghidul solicitantului
aferent masurii 313.1 care poate fi descarcat de pe site-ul www.galmmtmm.ro.
Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313 din PNDR , disponibil pe site-ul Agentiei de plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la
momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL.
Pentru proiectele care prevad constructii si/sau montaj solicitantul este obligat sa depuna,
impreuna cu Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic al investitiei pentru
care solicita finantare.

Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.
Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.galmmtmm.ro, sectiunea sesiuni
proiecte.
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va face in
ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Proiectul propus trebuie sa
se incadreze in prioritatile din strategia GAL MMTMM publicata pe site-ul www.galmmtmm.ro
Nr.
Crt.

Criterii de selectie generale (maxim 80 puncte)

Punctaj

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare
pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.

1.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare –
Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de
date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi efectuate
pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare
de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin
din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.

5

Proiecte integrate care asigura cit mai multe servicii pentru comunitate
2.

3.

4.

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Studiului de fezabilitate, acordandu- Max. 20
se cate 5 puncte pentru fiecare serviciu distinct oferit prin proiect, dar nu mai mult
de 20 de puncte
Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din
surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat
şi
demonstrat
în
Studiul
de
Fezabilitate/
Memoriul
Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din surse
regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul
indicativ.
Proiecte care prevad, prin activitatea propusa pastrarea si promovarea
culturii traditionale
Punctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ proiectul prevede, prin
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin
achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale cu
tracțiune animală (ex.: sanii, trasuri, sarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă
solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori
pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiștiAcestea trebuie să
se încadreze în tipicul proiectului (de exemplu: achizitionarea de obiecte
tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni
de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de
mijloace de transport tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). Declaraţia
pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra
obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la mesteri care
deţin unul din documentele:
- cartea de mestesugar;
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a
desfăşura activităţi tradiţionale
artizanale
(eliberată
de
primarul localităţii, în mod gratuit).
Proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate
(parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)

10

10

Proiectul este punctat

dacă

îndeplinește simultan următoarele condiții:

- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect;
- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile
naturale protejate;
5.

- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei
arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de
monitorizare a proiectului.

15

Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie
protejată, conform legislației menționate.
Acest criteriu se va puncta cu 50 puncte daca indeplineste oricare din conditiile
descrise la punctual a) sau b).

6.

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune
şi în care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către
primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor
justificative şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ
( descrierea proiectului).
Actiunile si investitiile in turism ce se regasesc in zona omogena vizeaza structuride
primireturistica, obiective naturale si culturale, activitati recreationale, evenimente
specifice locale etc.

20

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15
acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei omogene.

Nr.
crt.
1.
2.

Criterii de selecție specifice GAL MMTMM (conform PDL GAL MMTMM)
Criterii de selecție specifice(maxim 20 puncte)

Punctaj

Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR
axele I-III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);

10

Proiectul are prevazute masuri si metode de protecţie a mediului;

10

TOTAL

100

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat este de 20 puncte.
Pentru proiectele care prevăd construcții și/sau montaj, solicitantul este obligat să depună,
împreună cu Cererea de Finanațare, Studiul de Fezabilitate și Proiectul tehnic al investiției pentru
care solicită finanțare.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția proiectelor se va
face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM, publicată pe siteul www.galmmmtmm.ro.
Data și modul de anunțare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea Raportului de
Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 30.05.2014.

Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, e-mail: galmmtmm@yahoo.com, office@galmmtmm.ro
Telefon/fax: 0358105840;
Moisă Vasile: 0722727173; 0766426439
Baldea Iuliana: 0723181297
Baciu Coriolan: 0744560815
Program de lucru cu publicul: zilnic orele 9.00-16.00
La cerere, se poate pune la dispozitia solicitanților varianta electronică (suport CD/DVD) sau
pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, la sediul GAL MMTMM.

