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NOTA
la RAPORTUL INTERMEDIAR DE SELECȚIE 

aferent Măsurii M7/6B încurajarea investițiilor pentru reinnoirea satelor 
Sesiunea 2/2020

Având in vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala - versiunea 09 si prevederile Capitolului 
XI - „Procedura de evaluare si selecție a proiectelor depuse in cadrul SDI ". aferent 
„Strategiei de dezvoltare GAI Podu înalt", conform carora .....Daca după parcurgerea
perioadei de contestații nit intervin modificări in ceea ce privește Raportul intermediar 
de selecție, se poate reintruni ('omitetul de Selecție in vederea aprobării Raportului de 
Selecție Jinulț...) sau GAL poale emite o nota asumata si semnala de 
presedintele/reprezentanlul legal GAL..." se emite prezenta Nota la Raportul Intermediar 
de selecție aferent Măsurii 7/6B Încurajarea investițiilor pentru reinnoirea satelor, 
sesiunea 2/2020, prin care Raportul Intermediar de selecție devine Raport I inal de 
selecție.

Apelul de selecție pentru Măsură 7/6B - încurajarea investițiilor pentru reinnoirea 
satelor, care a fost lansat in dala de 30.07.2020 cu data limita de depunere a proiectelor 
28.08.2020. a fost avizat de către CDRJ Iasi sub numărul 9222/16.07.2020.

Suma alocata pe sesiunea 2/2020 la M7/6B ’’încurajarea investițiilor pentru 
reinnoirea satelor” a fost de 157.540,57 curo. Aceasta suma a rezultat in urma 
modificării SDL nr. I, administrativa anul 2020 a Asociației „Grupul de Acțiune l ocala 
Podu înalt Vaslui", avizata de către MADR DGDR AM l’NDR cu nr. 
235368/14.05.2020. prin care a fost aprobata creșterea alocării financiare pe măsură 
M7/6B de la 1.013.761,42 curo la 1.171.301.99 euro prin alocarea sumei de 157.540.57 
curo, provenite in urma bonusarii.

In cadrul Apelului de selecție a fost depusa o singura Cerere de I inantare cu o valoare 
publica totala de 98.172,00 euro.

Etapele procedurii de evaluare si selecție aplicata:

Proiectul depus in cadrul sesiunii 2/2020 la Asociația „GAL Podu înalt Vaslui" a fost 
înaintat evaluatorilor responsabili de evaluarea proiectelor, care au verificat




