Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Șomes-Codru
Adresa: Comuna Valea Vinului, Str. Principală, Nr. 62
Cod poștal – 447345, jud. Satu Mare, Tel: 0261-876765
e-mail: galmsomescodru@gmail.com, www.galsomescodru.ro
Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B
„Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice
destinate populației”
Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018
Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 2/29.05.2018 –
29.06.2018 cu prelungire pana la data de 13.07.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 13.07.2018 ora 12:00.
* SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII
GALMSC 4/6AB SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 13.07.2018, ORA 12.00.
ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE
PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 29 MAI 2018 – 13 IULIE 2018.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru
din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în
intervalul orar 09:00-14:00.
Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 155.539 Euro.
Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi
51.846 euro.
Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la
100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr.
1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate
publică şi negeneratoare de venituri.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC
4/6B sunt:
- Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform
legislației naționale în vigoare;
În cadrul Măsurii GALMSC 4/6B se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:



Modernizarea infrastructurii de iluminat public în vederea economisirii energiei;
Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii de joacă pentru copii,
terenuri de sport, piste de biciclete etc.);










Renovarea, modernizarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor publice funcţionale
sau care vor deveni funcţionale în urma implementării proiectului, aflate în inventarul
domeniului public (sedii de primării, şcoli şi grădiniţe, dispensare, etc.)
Dotarea clădirilor publice cu echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor
(echipamente IT, mobilier, sisteme de supraveghere etc.)
Amenajări de parcări, pieţe agro-alimentare de produse locale, spaţii pentru organizare
târguri de animale etc;
Achizitionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice din cadrul primăriilor;
Înfiinţarea unor centre de colectare selectivă a deşeurilor ca parte a serviciilor publice de
salubrizare;
Renovarea şi modernizarea aşezămintelor culturale;
Dotarea aşezămintelor culturale cu cărţi, materiale audio, costume populare, instrumente
muzicale tradiţionale etc.

Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se găsește pe site-ul
GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 4/6B
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul oadată cu Cererea de
finanțare:
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Document
1. a). Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de
Intervenție, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele
fără construcții-montaj (Anexa 2 la Ghidul solicitantului).
1. b). Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
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.
3.Documente pentru teren și clădiri
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).
si
3.2 În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public obiectivele
de investiții ale proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o
poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local
privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în
domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 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

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
sau
3.3Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel
administrat de primărie (dacă este cazul)
4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI, cu
referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte
(obligatorii):
 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi
 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și
denumire);
 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relaţia cu
GAL/AFIR în derularea proiectului;
 Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
5.1Certificat de înregistrare fiscală
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă/
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
şi
5.3. Actul de înfiinţare şi statutul ADI
6. 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 sederulează operaţiunile cu AFIR).
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru
solicitanţii care au mai beneficiat definanţare nerambursabilă începând cu anul 2007
pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
8.1Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
sau
8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate
publică, dacă este cazul.
9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice

11.

12.

13.
14.
15.

strategie dedezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare
domeniului deinvestiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
12. Contract privind dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii de
distribuție a energiei electrice, încheiat conform legii nr. 230/2006, prin care se vor
reglementa toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului
de iluminat public (pentru proiectele care vizează modernizarea infrastructurii de
iluminat public)
13. Avizul de amplasament eliberat de sucursale ale ANRE (Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei), privind investiții asupra rețelei publice de iluminat,
dacă este cazul.
14. Precontract/contract cu o firmă autorizată, vizând ridicarea și transportul deșeurilor
la un depozit zonal în cazul proiectelor care vizează colectarea selectivă a deșeurilor.
Alte documente ( dupa caz).

Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B, solicitantul sprijinului trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:










Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură și prezentate la punctul 2.3 – Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Beneficiarul trebuie să demonstreze oportunitatea socio-economică a investiţiei;
Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului în conformitate
cu legislația în vigoare;
Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru;
Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare regională/județeană/locală relevantă;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minimum 5 ani de la ultima plată;
În cazul proiectelor care prevăd construcții, investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic
General;

Metodologia de verificare a condițiilor de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le
indeplineasca solicitantul se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a eligibilității postată pe siteul GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 4/6B
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru
transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi
monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală
Judeţean.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de
Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi
publicat pe pagina de web a GAL www.galsomescodru.ro. În baza acestuia, GAL
Microregiunea Someș-Codru va transmite rezultatele selecției către solicitanți.
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL Microregiunea Someș-Codru de faptul că
proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la
sediul GAL Microregiunea Someș-Codru.
Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau
în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.
Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată
la nivelul GAL Microregiunea Someș-Codru în acest sens, care este compusă din alte persoane
faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul
contestațiilor.
Procedura detaliată pentru evaluarea si selectarea proiectelor se găsește pe site-ul GAL
Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Procedură
selecție
Criterii de selectie:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

CRITERII DE SELECŢIE
Proiecte depuse de către ADI-uri;
Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriu;
Proiecte implementate în localităţi cu indicele de dezvoltare umană
locală (IDUL) mai mic sau egal cu 55 (comune sărace);
Se va consulta Anexa 5 la Ghidul Solicitantului în vederea determinării
IDUL
Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului;
Proiecte care prevăd investiţii în domeniul energiei din surse
regenerabile şi al economisirii energiei;
Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.

6.1 Proiecte care prevăd crearea a minimum 2 locuri de muncă
6.2 Proiecte care prevăd crearea a minimum 1 loc de muncă
7.
Proiecte care prevăd acțiuni inovative;
TOTAL

PUNCTAJ
10
20

10

10
20
Max 20
20
10
10
100

Pentru Măsura GALMSC 4/6B pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care
nici un proiect nu poate intra la finanţare.
Criterii de departajare
Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele
criterii, în ordinea prezentată:
1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă
2) Valoarea eligibilă a proiectelor, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a
criteriilor de selecție postată pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 4/6B
Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecție:
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face
după aprobarea Raportului final de Selecţie de către Comitetul de selectie, adică cel tarziu la
data de 28.09.2018
GAL Microregiune Șomes Codru va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet
www.galsomescodru.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare
depuse de către aceștia.
De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate la finanțare va fi
disponibilă si la sediul GAL din comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu
Mare.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii GALMSC 4/6B sunt cuprinse în
„GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 4/6B
Vă asteptăm la sediul GAL Microregiunea Someș- Codru pentru informații suplimentare si
lămuriri!

Date de contact:
Asociația GAL Microregiunea Someș-Codru
Comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare
Tel/fax: 0261/876765
E-mail: galmsomescodru@gmail.com.
Web: www.galsomescodru.ro

