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Data publicării: 21.12.2020

Asociația „Grupul de Acțiune Locala Podu înalt Vaslui” anunța lansarea celei de a treia
sesiuni de primire pentru anul 2020 a cererilor de proiecte pentru Măsură: M7/6B ’’Încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor” - in perioada 21.12.2020 20.01.2021.

Data limita de depunere a proiectelor: 21.01.2021, ora 12.
Depunerea proiectelor pentru măsură enuntala mai sus se va face la sediul Asociației
„Grupul de Acțiune Locala Podu Înalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta
primăriei), cod postai 737170, judelui Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 12:00. de luni pana vineri.

Fondurile disponibile pentru Măsură M7/6B - ’’încurajarea investițiilor pentru
reînnoirea satelor”sunt de 59.368,57 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect
din cadrul Măsurii M7/6B este de 59.368,57 euro.
Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) nu poate depăși 59.368,57 de euro/
proiect.
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobata de către DGDR AM
PNDR pentru măsură in cauza, prin aprobarea SDL.
Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie sa-1 folosească solicitantiifversiune
editabila), este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea
proiectului in conformitate cu cerințele fisei măsurii din SDL si ale Ghidului solicitantului
sunt următoarele:
/.
Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ/ Documentația de Avizare pentru
Lucrări de Intervenții,
întocmite conform legislației în vigoare.
2.
Certificat de Urbanism (daca este cazul) valabil la data depunerii Cererii de Finanțare.
3.
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei. întocmit conform

legislației în vigoare.
4.
Avizul de conformitate al Operatorului Regional.
5.
Hotărârea Consiliului Loeal/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru
implementarea proiectului.
6.
Certificat de înregistrare fiscală.
7.
încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă si
irevocabilă / Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor
8.
Actul de înființare și statutul ONG.

9. Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic
superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru unitati de
cult;
10. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
Sau
Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică,
dacă este cazul.
11. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care
vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.
12. Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul
extinderii infrastructurii apă /apă uzată.
13. Lista agenților economici deserviţi de proiect.
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă
15. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar, veterinar.
16. Extrasul din strategie prin care se confirma faptul ca investiția este în corelare cu orice
strategie de dezvoltare națională / regionala / județeană / locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
17. Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL Podu Inalt
2014-2020.
18. Declaratie de raportare catre GAL(Anexa 9).
19. Declaratie pe propria raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate (Anexa 8).
20. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
21. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind
investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de iluminat, daca este
cazul.
22. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 11).
23. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz).
In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele
documente justificative:
1.
Pentru Criteriul de selecție nr.1 (Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local
de afaceri), se va descrie modalitatea prin care investitia stimuleaza dezvoltarea mediului
local de afaceri.
2.
Pentru Criteriul de selectie nr. 2 (Investitia creste nivelul de calitate a vietii
populatiei din UAT), solicitantul va descrie modalitatea care investitia creste nivelul de
calitate a vietii populatiei din UAT.
3.
Pentru Criteriul de selectie nr. 3(Proiectul presupune investitii in producerea si
utilizarea energiei din surse regenerabile), se vor verifica investitiile propuse prin proiect.
4.
In cazul Criteriului de selectie nr. 4(Complementaritate cu M1/1A), vor primi
punctaj solicitantii care prezinta angajamentul sau documentul de participare, emis pe numele
reprezentantului legal sau pe numele unui angajat al solicitantului, in functie de etapa in care
se afla proiectul depus in cadrul M1.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți.
EG2 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o perioadă
de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi:

Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local / Hotărârea
Adunării Generale a ONG sau echivalent pentru alte tipuri de solicitanti.
EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte
documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.
EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură:
 Investiții în active corporale
 Investiții în active necorporale
EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / regională /
județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii cat si cu Strategia de
Dezvoltare Locala GAL Podu Inalt 2014-2020.
- Copia hotararii de aprobare a strategiei
Adresa emisa de GAL Podu Inalt cu privire la incadrare.
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General in vigoare (daca este cazul):
Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.
EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia:
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Studiul de
Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul
privind analiza cost‐beneficiu.
EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.
Se va verifica:
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții
- Autorizaţii de funcţionare
sau
- Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor,
sănătate publică, mediu.
- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul
a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, după caz.
EG9 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Podu Inalt.
Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente.
Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții.
şi
Inventarul bunurilor (imobile si/sau mobile) ce aparţin domeniului public al comunei.
şi
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar.
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.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL:
Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi finanțare
răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele
care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat
GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o
Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre
proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau
unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în
cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare,
verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul
de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul
Raportului de Selecție Final. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți
minim 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din
mediul privat și societatea civilă.
Criteriile de selectie cu punctajele aferente:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate,
iar sistemul de punctare este următorul:
Nr.
crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1

Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri

20

2

Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT

35

3

Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea
energiei din surse regenerabile

35

3.1

Numar echipamente care produc energie regenerabila: minim 1

10

3.2

Numar echipamente care produc energie regenerabila: minim 2

35

Complementaritate cu M1/1A

10

Reprezentantul legal sau alt angajat desemnat al solicitantului
este membru in grupul tinta (G3) al Masurii 1 din SDL

10

4
4.1

Punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director.
Pentru această măsură pragul minim este de 45 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanţare.
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se va face in functie de
urmatoarele criterii, in ordinea de mai jos:
1. Vor avea prioritate solicitantii care nu implementeaza / nu au implementat proiecte cu
finantare oferita prin GAL Podu Inalt in perioada PNDR 2014-2020.
(solicitantii care au reziliat contracte de finantare in perioada PNDR 2014-2020 se considera
ca nu au implementat proiecte)

2. Valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat. Astfel, vor fi finantate proiectele in
ordine crescatoare a valorii ajutorului public nerambursabil. Proiectele cu valorile ajutorului
public nerambursabil cel mai mic vor avea prioritate.
Proiectele care au mai putin de 45 puncte vor fi declarate neconforme.
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul minim corespunzator
sesiunii respective se va întocmi un raport de selecție.
Rapoartele de selectie(intermediar/final/suplimentar) se publică pe site-ul GAL iar solicitanții
sunt contactati telefonic in ziua lucratoare urmatoare si invitati la sucursala GAL Podu Inalt
pentru a li se aduce la cunostiinta, Notificarea Cererilor de finantare eligibile si
selectate/eligibile si neselectate/neeligibile a proiectului. În cazul în care un proiect este
declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care
nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul
în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost
declarat eligibil si selectat/neselectat.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca,
Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni,Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL
SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 7/6B, care este publicat pe site-ul
www.galpoduinalt.ro.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate
de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din
comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon
0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 8 - 12, de
luni pana vineri.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla
cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe
teritoriul Podu Inalt.

