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Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Somes-Codru 

Adresa: Comuna Valea Vinului, Str. Principala, Nr. 62 

Cod postal – 447345,  jud. Satu Mare, Tel: 0261-876765 

e-mail: galmsomescodru@gmail.com, www.galsomescodru.ro 
 
 

Apel de selecţie pentru Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” 

 

Data lansării apelului de selecţie: 06.01.2014
*
 

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 421 - 1/06.01.2014 – 04.02.2014 

Data limită de depunere a proiectelor: 18.02.2014 ora 12:00. 

*SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII 

41.421 SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 18.02. 2014, ORA 12.00. 

ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE 

PROIECTE PENTRU MĂSURA 41.421 ESTE 06 IANUARIE 2014 – 18 FEBRUARIE 

2014. 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Somes Codru din  comuna 

Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62,  jud. Satu Mare, de luni până vineri, in intervalul orar  

09:00-14:00. 

 

Fondul total disponibil este de 75.000 Euro pentru acest apel de selecţie.  

Valoarea minimă a unui proiect este 5.000 Euro. 

Valoarea totală eligibilă a unui proiect va fi de maximum 400.000 Euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordată pentru un proiect este de 25.000 Euro.  

 

Intensitatea ajutorului public este 100% din valoare cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 

25.000 Euro. 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 421 sunt: 

 Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 

“Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea 

teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei 

submăsuri; 

 Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 

431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de 

competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP 

în cadrul acestei sub-măsuri. 
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Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL: 

 beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Microregiunea Somes Codru  toate 

plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar.  

 Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plății, în maximum  5 zile lucrătoare de la data efectuării plații. 

 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor:  

 

 Evaluarea proiectelor se va finaliza în maxim 60 de zile de la finalizarea perioadei de 

depunere, iar publicarea Raportului intermediar de Selectie se va face cel târziu până la 

data de 28.03.2014, pe site-ul www.galsomescodru.ro . 

 Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecție efectuat de catre expertii 

GAL se va face prin notificarea solicitantilor si prin publicarea Raportului de Selectie 

pe site-ul GAL.  

 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 o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL. 

 Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 04.04.2014 si va 

conţine denumirea solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. 

 

Cerinte de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

precum și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul oadată cu 

cererea de finanțare, sunt cele specificate în Ghidul solicitantului masurii 421, publicate 

pe site-ul www.apdrp.ro și www.galsomescodru.ro  în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție. 

 

NR.

CRT 
CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ 

1 Proiecte care implică mai mult de două GAL-uri din România  15 

2 
Proiecte care implică un GAL din alt stat membru cu experiență în 

LEADER+  
15 

3 
Proiecte care vizeaza acțiuni de sprijin pentru ferme de semi-

subzistență  
15 

4 
Proiecte care se adresează tinerilor din zona rurală (în proporție de 

30% tineri) 
15 

5 Proiecte care promoveaza acțiuni inovative 20 

6 Proiecte care promoveaza măsuri de protecția mediului 20 

TOTAL 100 

 

Punctaj minim pentru un proiect 35 puncte 

 

http://www.galtaraoasului.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galsomescodru.ro/
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 Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

 

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, adica cel 

tarziu la data de 04.04.2014. GAL Microregiune Somes Codru va notifica în scris si prin 

intermediul paginii de internet www.galsomescodru.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul 

evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către acestia. De asemenea, lista proiectelor 

depuse, eligibile, selectate sau neselectate la finantare va fi disponibila si la sediul GAL din   

comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare. 

 

 Procedura de selecţie aplicata de comitetul de selectie al GAL este disponibila pe 

pagina de internet a GAL www.galsomescodru.ro   

 

 

Vă asteptăm la sediul GAL pentru informatii suplimentare si lamuriri! 

 

Date de contact: 

Asociatia GAL Microregiune Somes Codru 

Comuna Valea Vinului,sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare 

Tel/fax: 0261/876765 

E-mail: galmsomescodru@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galsomescodru.ro/
mailto:galmsomescodru@gmail.com
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ANEXA  

DECLARATIE PRIVIND RAPORTAREA CATRE GAL 

 

Date de identificare a beneficiarului 

Numele prenumele /Denumirea solicitantului: 

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Statutul juridic............................................................................................................................... 

Date personale(reprezentant legal) 

Nume:........................................................................................................................................... 

Prenume....................................................................................................................................... 

Functia reprezentantului legal:.................................................................................................... 

Adresa (domiciliul sau sediul social):.......................................................................................... 

Cod postal.................................Telefon....................................Fax.............................................. 

E-mail............................................................................................................................................ 

        Beneficiarul   declara  pe  propria  raspundere  ca  se angajeaza  sa raporteze catre 

GAL Microregiunea  Somes  Codru  toate platile aferente proiectului selectat ,ce vor fi 

efectuate  de  APDRP catre  beneficiar .   

       Raportarea  se va realiza , dupa  primirea de la CRPDRP  a  Notificarii  

beneficiarului  cu privire la  confirmarea  platii ,in maxim 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii. 

Numele...................................................... 

Functia...................................................... 

Semnatura autorizata si stampila solicitantului..................................................................... 

Data semnarii.............................................................. 
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ANEXA PENTRU PREZENTAREA CARACTERULUI  

INOVATIV AL PROIECTULUI 

 

1) Va rugam sa specificati in ce categorie de inovatie se incadreaza investitia si/sau 

activitatile din cadrul proiectului dumneavoastra: 

 

a) Inovatie de produs 

b) Inovatie de proces 

c) Inovatie de marketing 

d) Inovatie organizationala. 

 

2) Va rugam sa descrieti in ce consta caracterul inovativ al investitiei si/sau 

activitatile propuse in cadrul proiectului si efectele la nivelul productiei sau a prestarii de 

servicii ale utilizarii solutiei inovative. 

 

 

 

 

 

 

 

Data:...................                                              Semnătura................................... 

 

Ştampila (după caz)........................ 
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ANEXA PENTRU PREZENTAREA ABORDĂRII 

PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

1) Vă rugăm să specificați modul în care obiectivul realizat în cadrul proiectului 

și/sau activitățile planificate în cadrul acestuia vor afecta mediul înconjurător și măsurile 

planificate pentru a reduce la minim/la un nivel nesemnificativ acest impact.  

 

Si/Sau 

 

2) Vă rugăm să descrieti masurile de protectia mediului prevazute in cadrul 

proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:...................                                              Semnătura................................... 

 

Ştampila (după caz)........................ 


