varianta detaliată
Anexa 1 la Hotararea AGA nr . 32 /24.04.2018

APEL DE SELECȚIE
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj ) anunță public lansarea
sesiunii de cerere de proiecte LEADER.

Data lansării apelului: 21 MAI 2018

Data limită pentru depunerea proiectelor: 31 MAI 2018 ora 16.00
Punctajul minim – 35 de puncte

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor, de
luni până vineri (intervalul orar 800-1600).

Măsura de finanțare deschisă:
MĂSURII M6/6B „Investiții în infrastructura turistică și de patrimoniu”
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M6/6B) - 02/18 – 21.05.2018
Tipuri de beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6 /6B sunt:
•
Comunele si asociatiile acestora stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare;
•
ONG-uri, asezaminte de cult, asezaminte monahale.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 25.000,00 EURO
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depași 25.000 euro/beneficiar
(proiect).
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) respectă cuantumul maxim
prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL.
 Intensitatea sprijinului: rata sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune
editabilă):
Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M6/6B,
prezentată în anexa la Apelul de Selecţie și publicată pe site-ul www.galvaleavelj.ro
secțiunea http://galvaleavelj.ro/m66b/ .

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului:
Doc. 1.
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul
justificativ întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de
intervenţii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte
anterior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie
să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției,
indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru
care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de
finanțat.
In Cererea de finantare se va bifa casuta documentului 1 si in cazul prezentarii Memoriului
justificativ pentru proiecte fara constructii-montaj.
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa
(grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de
Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de
patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr.
4300/VN/03.11.2005.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului
emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a
componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise
doar de Ministerul Culturii.
Doc. 2.

Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile
Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
Doc. 3.
3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit
conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după
Monitorul Oficial).
și
3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la
inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei cu respectarea prevederilor art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în
condiţiile legii.
Sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul)
3.4 Documente doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de
uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor
mobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
Doc. 4. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:
4.1 Clasarea notificării sau
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată
(dacă este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
Doc. 5.

Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării
Generale în cazul ONG privind implementarea proiectului, cu referire la
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
•

•

necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

•
lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a
investiţiei, în
cazul obţinerii finanţării;
•
angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o
perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
•
caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume,
capacităţi etc.);
•
nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului.
Doc. 6.
6.1. Certificat de înregistrare fiscală
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă/
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau
6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului de cult /Monahal (Mănăstire , Schit sau
Metoc)
Doc. 7. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
Doc. 8. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
Doc. 9. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
Certificatul de cazier judiciar.

Doc. 10.
Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
Doc. 11.
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
sau
11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate
publică, dacă este cazul.
Doc. 12.
Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din
patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare
turistică.
Doc. 13.
Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza
cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să
confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de
interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este
adecvată).
Doc. 14.
Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe
teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul
aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind
protecția atrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes
național, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
Doc. 15.
Extrasul din strategia GAL Valea Velj care confirmă dacă investiția este în corelare cu
prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL și să se justifice din punct de vedere al
scopului pentru care este propus proiectul.

Doc. 16. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
Doc. 17.
Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
Doc. 18. - SE DEPUNE LA CONTRACTARE:
Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul.
19. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
- declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri, dacă proiectul
impune;
- expertiza tehnică a clădirii
impune.

pentru modernizare/reabilitare/renovare, dacă proiectul

- Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii
422/2001 și copie Monitor Oficial al Rmâniei Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.
DOCUMENTE AFERENTE CERERII DE FINANȚARE ANEXA 1A - SERVICII:

•
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip
de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții
care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de
programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
•
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul
asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă.
•
Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile
proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform
legislației naționale în vigoare etc.).
•
Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în
funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de
Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu
este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu
elementele pe care trebuie să le conțină.
•
Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice. Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art.
112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
o
Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice,
pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
o
Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte
de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
•
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin
deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de
restituire.
•

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.

•
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
–

Să fie datate, personalizate și semnate;

–

Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

–

Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de
vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din
punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.
•

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

•
Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni,
mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)
(este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor
obiective turistice)
•

Alte documente justificative, după caz

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 6/6B”.

Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
conformității, sunt disponibile în anexa 9 – Fişa de verificare a conformităţii proiectului
pentru Masura 6/6B și în anexa 13 – Manualul de procedură și evaluare generală pentru
Masura 6/6B.
Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
eligibilității, sunt disponibile înanexa 10 – Fişa de evaluare generala a proiectului pentru
Masura 6/6B și în anexa 13 – Manualul de procedură și evaluare generală pentru Masura
6/6B.
NU este permisă depunerea mai multor proiecte în cadrul aceleiași sesiuni de către un
solicitant.
EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți, Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare, Fișa
măsurii din SDL, Documente de înființare specifice fiecărei categorii de solicitant.

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din
SDL:

investiții pentru refacerea/intretinerea patrimoniului cultural de interes local in
vederea conservarii acestuia;

amenajarea zonelor de agrement, organizarea de competiții ;

investitii în realizarea de căi de acces către obiective turistice, marcaje a traseelor
turistice, realizarea locurilor de odihnă;

materiale de informare turistică ( broșuri, materiale virtuale de prezentare a zonei,
hărți turistice, aplicații web pentru prezentarea elementelor de patrimoniu).
Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriul justificativ, Fișa măsurii din SDL, Certificatul de Urbanism, după caz.
Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza
cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să
confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face
parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni
asupra lui (documentația este adecvată), Copie Ordin de clasare ca monument istoric de

interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitor Oficial al Rmâniei
Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul
și Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe
teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul
aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu
modificările și completările ulterioare).
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia
va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru
investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr.
5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.
Elaborarea documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți atestați de
Ministerul Culturii. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile
de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc.) ale căror
avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.
EG3 - Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi:
Se vor verifica: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI) și/ sau
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de
solicitant.

EG4 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic/social al acesteia:
Se vor verifica: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI) și/ sau
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de
solicitant.

EG5 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General:
Se va verifica Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă
investiţia respectă Planul Urbanistic General.

EG6 - Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării
în cazul domeniului public al statului

Se va verifica:
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu
Justificativ
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în
situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie
globală, solicitantul trebuie să prezinte
și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar
în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării,
cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia
controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei
de înaintare către Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate al HCL, în condițiile
legii, din care să reiasă că documentatia a fost înregistrată la această instituție).
sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat
de comună (dacă este cazul)
sau
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o
perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG-urilor/
Așezămintelor de cult/monahale.

EG7 - Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată:
Se va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției
dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.

EG8 - Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL:
Se va verifica dacă investiția se realizeză în comunele, respectiv în satele componente,
aferente teritoriului GAL Valea Velj.
Documente verificate Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/Memoriul justificativ

și
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în
situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie
globală, solicitantul trebuie să prezinte
și
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar
în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării,
cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia
controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei
de înaintare către Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate al HCL, în condițiile
legii, din care să reiasă că documentatia a fost înregistrată la această instituție).
sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat
de comună (dacă este cazul)
sau
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o
perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG-urilor/
Așezămintelor culturale.

EG9 - Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala
a GAL si sa se justifice din punct de vedere al scopului pentru care este propus proiectul.
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu
prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Valea Velj, corespunzătoare domeniului
de investiții.

EG10 - Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea
acesteia (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu):

Se va verifica Anexa 7 ‐ Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să
reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi
înscrisă într‐o rețea de promovare turistică.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Valea Velj, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar
analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a
Contestațiilor.
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea
de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la ghid solicitantului aferent
Măsurii 6/6B.
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de
verificare a criteriilor de selecție.
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit
„Regulamentului de organizare ăi funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor”
respectiv „Regulamentului de organizare ăi funcționare a comitatului de selecție ” al
Asociației GAL Valea Velj, afişat pe site-ul www.galvaleavelj.ro şi la sediul GAL.
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului
pentru măsura M6/6B;.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, pe care trebuie sa le
îndeplinească solicitantul:
La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al Reg.(UE) nr.
1305/2013, urmărind asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza
formularului anexa 11– Fişa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura 6/6B, iar
metodologia de verificare se realizează pe baza anexei 13 – Manualul de procedură și
evaluare generală pentru Masura 6/6B, disponibile pe site-ul www.galvaleavelj.ro secțiunea
http://galvaleavelj.ro/m66b/ .
Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 35 de puncte.

Nr.
Crt
1.

Criterii de selecție M6/6B

Punctaj

Proiecte care prevăd un grad sporit de implicare în dezvoltarea turistică a zonei

prin acțiunile propuse
Prin proiect se propun investiții care vizează dezvoltarea
turistică a zonei cu impact în întreg teritoriul GAL,
2.

20 puncte

Proiecte care prevad un grad sporit de deservire a populației prin acțiunile
propuse
Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare.
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 –
Rezultate finale.
Peste 2.500 - 60 p

max. 60 puncte

1.500 – 2.499 – 45 p
1.000 – 1.499 - 30 p
500 – 999 - 15 p
3.

Proiectele care cuprind și obiective care privesc valorificarea specificității locale
Prin proiect se propun investiții care vizează valorificarea
terioriului în funcție de specificul propriu (ex: turism, servicii,
traditii etc.)
TOTAL

20 puncte

100

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
1) Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare;
2) Proiecte care prevad un grad sporit de deservire a populației prin acțiunile propuse.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul GAL
Valea Velj www.galvaleavelj.ro în care este descris procesul de evaluare în vederea selecției
proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu
prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.
La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare
a Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Valea Velj

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de
verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care
completează şi un angajat care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de
către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de
consultanţă sau suport tehnic extern.
–
Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și
acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a
conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului.
–
Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 90 de zile pentru
evaluare şi completarea Fișelor de verificare.
–
Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru
verificarea eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen
de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori).
După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de
selecție, se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele eligibile,
proiectele neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase,
după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul
aferent proiectului evaluat.
Raportul de evaluare a cererilor de finanțare va fi publicat pe pagina de internet
www.galvaleavelj.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie,
GAL Valea Velj, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ )
Clopot Aura, Manager GAL Valea Velj, tel 0737 654 042
email: gal.valeavelj@yahoo.ro , www.galvaleavelj.ro .
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