APEL DE SELECȚIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului anunță public lansarea sesiunii de cerere de
proiecte LEADER, Măsura 413 – Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale.
Data publicării anunțului: 24.03.2014
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41-03/14-22.04.2014
Măsuri deschise:
322 - VALORIFICAREA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU CULTURAL ȘI NATURAL
Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 30.000 EURO
Suma maximă/proiect: 400.000 EURO, conform Ghidului Solicitantului, M41 – V07, feb 2014
FONDUL NERAMBURSABIL TOTAL DISPONIBIL: 254.193 EURO
Depunerea proiectelor: 24.03.2014-22.04.2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 –
14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, din comuna Ațel, nr 91.
Fondul nerambursabil total disponibil va fi actualizat pe site-ul asociației la începutul fiecărei
luni.
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală
Podișul Mediașului și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la
nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe
site-ul asociației (www.galpm.ro).
Teritoriul GAL Podișul Mediașului este compus din următoarele localități:
Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Micăsasa,
Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor, Viișoara.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil
pe site-ul www.galpm.ro și www.apdrp.ro, precum și în fișa măsurii din Programul Național de
Dezvoltare Rurală.
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BENEFICIARI ELIGIBLI



Comunele, prin reprezentanii lor legali, conform legislatiei nationale în vigoare;
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe
comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare);
 ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale
în vigoare;
 Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului
cultural de interes local si natural din spatiul rural.
CE SE POATE FINANȚA


















Componeta A
Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local
(drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin proprietăţii publice a
unităţii administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi
clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de
tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e);
Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii
de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e);
Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei publice de
iluminat cu eficienţă energetică ridicată;
Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi
rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea;
Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a
deşeurilor.
Componenta B
Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii
de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); Renovarea clădirilor publice
(ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc);
Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia
în care este vorba de clădiri publice);
Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală
în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care
este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi
sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;
Staţie de transfer - instalaţie ce serveşte la transferul sau depozitarea pe termen scurt a
deşeurilor urmând apoi să fie încărcate prin presare în prescontainere şi transportate
pentru reciclare, tratare sau eliminare.
Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,
întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;
Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv
prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente
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muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte
componentă a proiectului.






Componenta C
Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B;
Studii privind patrimoniul cultural sau natural (material si imaterial) din spaţiul rural cu
posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural sau
natural;
Dotarea şi echiparea spaţiilor culturale (pavilioane sau centre) prin care se pune în valoare
moştenirea culturală imaterială (obiceiuri, meşteşuguri, ateliere tradiţionale);
Amenajări de poteci şi expoziţii permanente în ariile protejate.

De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware,
software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată şi documentele justificative, conform Ghidului măsurii 322, disponibil pe site-ul
www.galpm.ro și pe www.apdrp.ro.
PROCEDURA DE SELECȚIE
Dosarul cererii de finanțare este depus la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, unde vor fi
verificate conformitatea și eligibilitatea proiectului.
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 11 membri: 3 reprezentanţi ai administraţiei
publice, 1 reprezentant al serviciilor publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat, 3
reprezentanţi ai societăţii civile.
GAL Podișul Mediașului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj
stabilit şi va întocmi Raportul de evaluare.
ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
În termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului pentru primirea proiectelor, lista
candidaturilor primite va fi disponibilă pe site-ul GAL.
In termen de 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti solicitanții care au
înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele selecției.
Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației.
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă prin Poșta Română, prin care vor fi informați cu privire
la selectarea sau respingerea proiectului propus.
Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site
a raportului de evaluare.
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PERSOANE DE CONTACT
Ovidiu Drăgușanu, Director Executiv, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Mirona Tăpălagă, Manager Program, tel 0741.084.630, email: tapalaga.mirona@galpm.ro
CRITERII DE SELECȚIE
Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să cumuleze minimum 15 de puncte.
1.

2.

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 2 comune
Punctarea acestui criteriu se va face daca investitia propusa prin proiect se
realizeaza in cel putin 2 comune
Proiecte depuse în parteneriat cu alte organizații și instituții

2

15

Punctarea acestui criteriu se va face daca investitia propusa prin proiect se va
realiza in parteneriat cu alte organizatii sau institutii. Parteneriatul trebuie dovedit prin
acordul de parteneriat.
3.

4.

5.

Proiectele se derulează în cooperare cu comune din alte GAL-uri
2
Punctarea acestui criteriu se va face daca investitia propusa prin proiect se
realizeaza in cooperare cu cel putin o comuna care este membra in alt GAL
Proiectele includ acţiuni de protecţia mediului
35
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului),
inclusiv in devizul general al proiectului
Proiecte care promoveaza investiții în scopul conservării specificului local și a
moștenirii culturale (arhitectură tradițională, conservare patrimoniu material,
imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).

15

-15 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G., unităţi de cult, aşezăminte culturale,
persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal
constituite)
- 10 dacă DA şi 0 dacă NU- pentru comune care asigură funcţionarea obiectivului
investiţiei în parteneriat cu ONG-uri/ aşezăminte culturale.
-5 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.)

8.

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiţie similară;
5
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va
puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectului.
Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare a teritoriului;
15
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat
1

9.

Proiecte integrate de investiții

10.

Proiecte de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în localitățile rurale 1
între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care
nu sunt finanțate prin POS Mediu
Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu 1
principalele căi rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi principale de
transport (feroviare și fluviale)

6.

7.

11.

1
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11.

12.

13.

Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care 1
apa este insuficientă sau în zonele în care prezintă incidență ridicată a
perioadelor de secetă
Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care 1
apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă
o concentrație ridicată de nitrați ce afectează sănătatea populației
Proiecte de investiții în infrastructura socială
5
TOTAL

100

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele
criterii pentru departajare
1. Proiectul cu valoare nerambursabilă mai mică va surclasa proiectul cu valoare
nerambursabilă mai mare
2. Proiectul care include actiuni de protectia mediului (conform explicatiilor date criteriului
de selectie) va surclasa proiectul care nu include investitii legate de acest domeniu
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