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 421
Data lansării apelului de selecție: 18.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 421: 1/2014
GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare anunță lansarea primei sesiuni
de depuneri de proiecte din anul 2014 pentru Măsura 421 “Implementarea
proiectelor de cooperare” - Submasura 421.2 “Cooperare internationala
pentru marketing si promovare” în perioada 18.04.2014-19.05.2014.
Fondurile disponibile pentru Măsura 421 “Implementarea proiectelor de
cooperare” - Submasura 421.2 “Cooperare internationala pentru
marketing si promovare” sunt de 22.400 Euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui
proiect în cadrul acestei măsuri este de 22.400 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 finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR
sunt:
conform fişei măsurii 421 din PNDR
Număr maxim de proiecte finanțate: 1;
Depunerea proiectelor pentru măsura 421 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.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această sesiune este: 19 mai
2014, ora 12.00.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 421 din PNDR si cu Ghidul
solicitantului aferent masurii 421 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .
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.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM,
publicată pe site-ul www.galmmtmm.ro. Solicitantul finanțării trebuie să
îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR (www.apdrp.ro), (versiunea 2) cât și

cele din Fișa măsurii 421 (www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL MMTMM.
Solicitantul finanțării este obligat să depună o declarație prin care se
angajează să raporteze către GAL MMTMM toate plățile aferente proiectului selectat,
ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Modelul declarației solicitate este
disponibil pe site-ul GAL MMTMM: www.galmmtmm.ro, secțiunea Investiții.
Solicitantii vor intocmi proiectele conform cerintelor din fisa masurii din PNDR si
Ghidului Solicitantului in vigoare in momentul lansarii apelui de selectie, aferente
masurii 421 care sunt disponibile in format electronic pe site-urile www.apdrp.ro,
www.madr.ro
a. Cererea de finanţare ce cuprinde formularul E.1.1 LC specific Măsurii 421 la
care se adaugă, pentru fiecare obiectiv de investiții inclus în proiect şi care se
regăsește într-o măsură PNDR, toate anexele aferente măsurii respective.
b. Documente ataşate cererii de finanţare:
1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de către toți partenerii proiectului
de cooperare;
2. Proiectul de cooperare;
3. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi
eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul;
4. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de
investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe
de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii;
5. Raportul de selecție prin care a fost selectat proiectul de către GAL, dacă proiectul
este inclus în Planul de Dezvoltare Locală selectat sau Documentul prin care AM-PNDR
a notificat GAL privind selecția proiectului dacă proiectul nu este inclus în Planul de
Dezvoltare Locală;
6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);
7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și
fundațiilor, etc.);
8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și
fundațiilor, etc.);
9. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării –
Anexa II la Cererea de finanțare ;
10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;
11. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate
fiecare dintre componentele de investiții ale proiectului (se vor completa și fișele de
verificare a conformității din cadrul măsurii respective, pentru fiecare componentă);
12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi
ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
13. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele proiectului
Pentru proiectele care prevăd construcții și/sau montaj, solicitantul este obligat să
depună, împreună cu Cererea de Finanațare(versiunea5.8), Studiul de Fezabilitate și
Proiectul tehnic al investiției pentru care solicită finanțare.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421, cât și cerințele
specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele proiectului din Ghidurile solicitantului
aferente măsurilor respective, disponibile pe site-ul
www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL;

Criterii de eligibilitate specific masurii de cooperare din cadrul PNDR si PDL
respectiv:
Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală;
Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL;
Valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro;
Valoarea finanțării nerambursabile nu depășește suma de 200.000 euro.
De asemenea, daca proiectul prevede componente de investitii, câte o fisa de
verificare a eligibilitatii aferenta fiecarei componente de investitii; în acest caz,
pentru fiecare componenta de investitii se va completa fisa de verificare a
eligibilitatii conform modelului aplicabil pentru masura din PNDR în care se
încadreaza componenta de investitii respective.
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 site-ul www.galmmmtmm.ro.
Criterii de selectie
S1

S2
S3

S4

S5
S6

Implică mai mult de două GAL uri
din România -10puncte
Implică un GAL din alt stat membru
cu experienţă LEADER + 10puncte
Includ activităţi inovative combină
obiectivele din diferite axe ale PNDR
Se adresează fermierilor de semisubzistenţă -10 puncte
Se adresează tinerilor si femeilor
din zona rurală -10 puncte
Proiectele vor trebui sa fie in acord
cu obiectivele strategice de
dezvoltare definite prin planul de
dezvoltare locala GAL MMTMM
Proictele vor avea o componenta de
mediu, care sa asigure perspectiva
de dezvoltare durabila a zonei
Se va acorda prioritate proiectelor
depuse de grupurile de producatori,
de asociatii si de grupuri informale
(persosne defavorizate)

Punctaj Documente care se
maxim verifica
20
Acordul de parteneriat
Cererea de finantare
25
20

15

10
10

Cererea de finantare si
anexele
Cererea de finantare si
anexele

Strategie GAL MMTMM
Cererea de finantare si
anexele
Cererea de finantare si
anexele
Cererea de finantare si
anexele

Punctaj minim pentru aceasta masura este 20 puncte.
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.

