Varianta scurtă.
Apel de selecție măsura M 7.2/6B
Data publicării: 29.09.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 7.2/6B: II/2017
GAL MMTMM anunță lansarea celei de-a doua sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru
Măsura 7.2/6B ,,Infrastructura pentru servicii locale de bază ” în perioada 29.09.2017 –
31.10.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 7.2/6B ,,Infrastructura pentru servicii locale de bază ” sunt
de 179554 Euro.
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum 120.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Depunerea proiectelor pentru măsura 7.2/6B se va face la sediul social al GAL MMTMM, din sat
Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 8.00 – 13.00.
Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : martii, 31 octombrie 2017, ora 1300.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul
finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent Măsurii 7.2/6B din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro).
Beneficiarii măsurii sunt:
Beneficiari direcți
UAT-urile din teritoriul GAL MMTMM și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri specializate în domeniile social, cultural, de formare și educație, sportive și recreative,
educație și sănătate ;
Parteneriate între comune și ONG-uri;
Întreprinderi sociale ;
GAL MMTMM.
Beneficiari indirecți (grup țintă)
Minorități locale, romi din comunele Ighiu, Galda de Jos, Mirăslău și Unirea și maghiari din comunele
Galda de Jos, Mirăslău, Rimetea și Unirea;
Copii nevoiași, bătrâni singuri, femei, etc., din comunitățile locale ale UAT-urilor din teritoriul GAL
MMTMM;
Populația UAT-urilor din teritoriul GAL MMTMM.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi
în conformitate cu cerințele fișei măsurii 7.2/6B din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 7.2/6B în vigoare la momentul lansării apelului de selecție .
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 sediul GAL MMTMM.
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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815
La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică
(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii.
Președinte ședință
Bora Vasile

Secretar
Ignat George Adrian

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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

Varianta lungă
Apel de selecție măsura M 7.2/6B
Data publicării: 29.09.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 7.2/6B: II/2017
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura
7.2/6B ,,Infrastructura pentru servicii locale de bază ” în perioada 29.09.2017 – 31.10.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 7.2/6B ,,Infrastructura pentru servicii locale de bază ”sunt de
179554 Euro.
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum 120.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Depunerea proiectelor pentru măsura 7.2/6B se va face la sediul social al GAL MMTMM, din sat
Sălciua de jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 8.00 – 13.00.
Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : marti 31 octombrie 2017, ora 1300.
Beneficiarii măsurii sunt:
Beneficiari direcți
UAT-urile din teritoriul GAL MMTMM și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare;
ONG-uri specializate în domeniile social, cultural, de formare și educație, sportive și recreative,
educație și sănătate ;
Parteneriate între comune și ONG-uri;
Întreprinderi sociale ;
GAL MMTMM.
Beneficiari indirecți (grup țintă)
Minorități locale, romi din comunele Ighiu, Galda de Jos, Mirăslău și Unirea și maghiari din
comunele Galda de Jos, Mirăslău, Rimetea și Unirea;
Copii nevoiași, bătrâni singuri, femei, etc., din comunitățile locale ale UAT-urilor din teritoriul
GAL MMTMM;
Populația UAT-urilor din teritoriul GAL MMTMM.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi
în conformitate cu cerințele fișei măsurii 7.2/6B din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 7.2/6B în vigoare la momentul lansării apelului de selecție. Pentru
completarea cererii de finantare se va utiliza modelul din Anexa 2-Cerere de finantare de pe site-ul
www.galmmtmm.ro.
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 sediul GAL MMTMM.
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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020, publicată pe
site-ul www.galmmtmm.ro.
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 7.2/6B din SDL GAL MMTMM cât și cele din Fișa
măsurii 7.2/6B (www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către
GAL MMTMM.
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.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos:
Nr.
Crt.

Principii de
selecţie

Criterii de selecţie

Observaţii

Punctaj

Principii generale: max 18 p
1.

Proiecte care deservesc max 18
localităţi cu o populație p
cât mai mare
Se consideră numărul
total de locuitori ai
comunei, conform
recensământului
Principiul gradului populaţiei şi locuinţelor
de acoperire a
din anul 2011 – Rezultate
populației
finale - Tabel 3
deservite
5.500 – 6.499
18 p
4.500 – 5.499
15 p
3.500 – 4.499
12 p
2.500 – 3.499
1.500 – 2.499

9p
6p

500 – 1.499

3p

Numărul total al populaţiei
comunei este conform Rezultatului
final al recensământului populaţiei
şi locuinţelor din anul 2011 Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe
sexe şi grupe de vârstă - judeţe,
municipii, oraşe, comune”, (se va
consulta coloana nr.1), Anexa 7

Principii specifice: max 82 p

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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

2.

Principiul
prioritizării tipului
de investiție în
funcție de gradul
de dezvoltare
socioeconomică a
zonei, conform
„Studiului privind
stabilirea
potențialului
socio-economic de
dezvoltare al
zonelor rurale”.

2.1 Gradul de
dezvoltare socioeconomică a zonei Se are
în vedere ierarhia
comunelor în funcție de
potenţialul socioeconomic de
dezvoltare al zonelor rurale
coeficient comună
______________________
__
max 20
x 20
p
0.6648
Rezultatul va fi exprimat
de un număr cu 4
zecimale

3.1 Tipul de investiție
3.

Principiul privind
tipul serviciului
(serviciil de
integrare a
minorităților,
servicii sociale
pentru bătrâni
singuri, copii în
dificultate, femei,
etc.);

a) înființarea și
modernizarea (inclusiv
dotarea) centrelor sociomedicale destinate
persoanelor defavorizate
(inclusiv apartinînd
minorităţilor)

Se calculează prin raportul dintre
coeficientul corespunzător comunei
comună- înmulţit cu 20, raportat la
cel mai mare coeficient - 0.6648 din
„Studiului privind stabilirea
potențialului socio-economic de
dezvoltare al zonelor rurale”,
înscris în tabel, Anexa 8
În cazul ADI, coeficientul comuna
se calculeaza prin media aritmetică
a coeficienților comunelor deservite
de investiție și care fac parte din
ADI

max 50
p

50 p

 Centre multifuncţionale în care să
se asigure cel puțin două din
serviciile sociale, de educație și
medicale adresate:
persoanelor sărace de etnie romă
și nu numai și supuse riscului de
excluziune socială;
persoanelor vârstnice;
copiilor din famiili
monoparentare și/sau sărace;
persoanelor cu dizabilități

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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

b) Investiţii în stabilirea,
extinderea şi modernizarea
facilităţilor care furnizează
alte servicii de bază de
interes public (pieţe locale,
cămine culturale, baze
sportive și de agrement,
etc.)

40 p

Amenajări de pieţe locale,
construcţia saurenovarea de cămine
culturale(inclusiv dotarea cu
echipamente sau instalaţii),
amenajarea de baze sportive sau de
agrement, etc.

c investițiilor de interes
public la scară mică în
domeniul turismului
compatibil social şi cu
mediul:
- demarcarea
turistice

zonelor

- dotarea unor centre și
puncte
de
informaţii
turistice pentru vizitatori

30 p

Amenajări în zonele turistice

- construirea de adăposturi
şi facilităţi de siguranţă
legate de turism



Principiul

4.1 Se are în vedere
prioritizării
existenţa accesului prin
investițiilor care vin drumuri înființate, extinse
ca
urmare
a sau și modernizate prin
accesului
prin M4/2A Infrastructura de
drumuri înființate, acces agricol, silvic și în
sau
și situri Natura 2000 și max 12 p
4. extinse
modernizate
prin M7.1/6B - Infrastructură de
M4/2A
acces din SDL GAL
Infrastructura
de MMTMM, PNDR, POR
acces agricol, silvic sau
POIM
care
să
și în situri Natura deservească
investiţia
2000 și M7.1/6B - preconizată
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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

Infrastructură
de
acces din SDL GAL
MMTMM, PNDR,
POR sau POIM;

Punctajul total pentru construcţia, extinderea şi / sau modernizarea reţelei rutiere este de max.
100 p.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este de 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 21.11.2017.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815
La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică
(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii.
Președinte ședință
Bora Vasile

Secretar
Ignat George Adrian

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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

