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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2018 
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2018                                                            Data publicării: 6 martie 2018 

 
Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin axa  Leader din PNDR anunță lansarea primului apel de selecție pentru anul 

2018 în perioada 06.03.2018 – 06.04.2018 
 
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 06.04.2018, orele 16:00. 
 
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, în perioada 06 martie 

2018  – 05 aprilie 2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 06 aprilie 2018 in intervalul orar 09:30 – 16:00. 
 

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele doua  măsuri ,valoarea publica alocata pe masura: 
 
 

1. Masura M6/6A  – Dezvoltarea sectorului non-agricol, fonduri disponibile in valoare de 331.589,86 euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% şi poate ajunge la 90% ȋn cazul solicitanților care desfășoară activități de producție, servicii 
medicale, sanitar-veterinare și agroturism şi pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-
agricole. 
Ajutorul public nerambursabil trebuie sa se încadreze în plafonul maxim prevăzut de regula de minimis 
Valoarea totală eligibilă a proiectului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 10.000 euro  
Plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este  de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).  
 
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/proiect. 

 Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro. 
 

4. Masura M7/6B – Dezvoltarea satelor, fonduri disponibile in valoare de 397.946 euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit 
si de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. 
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/proiect. 

 Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.  
 

Modelul de CERERE de FINANTARE pe care trebuie sa-l utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GAL www.galvgb.ro (meniul : SELECTIE 
PROIECTE – SELECTIE 2018 – Cereri finantare). 
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Cererea de Finantare trebuie insotita de anéxele prevazute in modelul standard, anéxele cererii de finantare fac parte integrante din aceasta. 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale 
Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare masura sunt publicate pe pagina web a GAL www.galvgb.ro (meniul : SELECTIE PROIECTE – 
SELECTIE 2018 – Ghidul solicitantului M6/6ª si Ghidul Solicitantului M7/6B) 

 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt conform 

formularelor EG 1.2.1L “Fisa de verificare a conformitatii”, respectiv EG 1.2.2L “Fisa de verificare a eligibilitatii”, publicate pe pagina web a GAL 
www.galvgb.ro (meniul : SELECTIE PROIECTE – SELECTIE 2018 – Ghidul solicitantului M6/6ª si Ghidul Solicitantului M7/6B) 

 
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este in conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare si Selectie a proiectelor 

(anexa  la Ghidul Solicitantului), atributiile Comitetului de Selectie si componenta fiind elaborate avand in vedere prevederile capitolului XI – “Procedura de 
evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL“ din Strategia de Dezvoltare Locala, publicata pe pagina web a GAL www.galvgb.ro (meniul : 
SELECTIE PROIECTE – SELECTIE 2018 – Procedura de evaluare si selectie) 

 
Criteriile de selectie, in cadrul fiecarei masurii, cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale 

proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt cele prevazute in formularul EG 1.2.4L “Fisa de verificare a criteriilor de 
selectie” publicata pe pagina web a GAL www.galvgb.ro (meniul : SELECTIE PROIECTE – SELECTIE 2018 – Ghidul solicitantului M6/6ª si Ghidul 
Solicitantului M7/6B)  
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Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie : 
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de 

Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 
iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 
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Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie a Proiectelor si de catre reprezentantul 
legal/presedintele GAL. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va 
menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind 
asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura 
reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform 
prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție 
(inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest 
sens. 

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie 
Intermediar.  

În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi 
notificaţi de către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. 

Notificările vor fi transmise de GAL  prin fax/posta/email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificările transmise solicitanţilor 
trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selecție până la 

data de 27.04.2018 la sediul GAL și pe site-ul www.galvgb.ro și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 04.05.2018. Solicitanții vor putea 
formula contestații în termen de 5 zile de la primirea notificărilor sau in maxim 10 zile lucratoare de la publicarea raportului pe site-ul web.În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL și pe site-ul www.galvgb.ro până la 
data de 21.05.2018, iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 25.05.2018. 

 
Datele de contact ale GAL Vedea Gavanu Burdea, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :  
Adresa: Str. Primariei, nr. 6, localitatea Ghimpeteni, judetul OLT 
Telefon/fax : 0371129700 / 0372877744 
e-mail : gal.vedeagavanuburdea@gmail.com, office@galvgb.ro  
Program de lucru : Luni – Vineri,  intervalul orar : 09:00 – 17:00  

 
Monitorizarea Proiectelor si a Platilor efectuate de autoritatea contractanta 
Activitatea de monitorizare reprezinta activitatea de urmarire a progresului fizic si procedural inregistrat in implementarea proiectelor, de colectare a 

datelor si informatiilor necesare urmaririi stadiului implementarii tehnice a proiectelor. Monitorizarea proiectului incepe din momentul semnarii Contractului de 
Finantare si se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectului, si perioada post-implementare. 

Beneficiarii au obligatia raportarii catre GAL Vedea Gavanu Burdea a sumelor decontate de catre autoritatea contractanta in urma depunerii 
Dosarelor Cererii de Plata. 


