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Data lansarii apelului de selectie:

pE MASURA

APEL DE SELECTIE NR. u2019 VERSIUNE DETALIATA
TNVESTTTil PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL

Mzl6A

Masura lansata
Asociatia GALTELEORMAN REGIUNEA VLASCA anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr.
t/2019 in perioada L9.O2.2OL9-22.O3.20L9 pentru Masuro M2/6A lnvestitii pentru dezvoltarea
sectorul ui n o n-o g ricol.
Data limita de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la data limita 22.03.2019, ora 16.00.
Locul siintervalul orar in care se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA din localitatea Talpa, Str.22
decembrie 1989, nr. L, judetul Teleorman, in intervalul orar 8.00 - 16.00, in fiecare zi lucratoare.
Fondul disponibil alocat in sesiune: 201.418,00 euro

sesiunea curenta este de 20L.418,00* euro iar suma maxima
nerambursabila/proiect este de 50.000,00 euro.
*Fondul total olocot mosurii, conform plonului de finantare din strategio GAL, este de 244.0jL,00 euro, din

Fondul disponibil alocat

in

core 20L.418,00 euro sunt olocoti mosurii in codrul sesiunii curente (apel de selectie nr, 1/2019).

Precizare: Fondul disponibil in sesiunea curenta si suma maxima nerambursabila/proiect au fost
aprobate de cate Consiliul Dilector al Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, conform
Decizi ei Consil i u I u i D i rector n r. 10/01.02.2019.

Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l folosesca solicitantii (versiune editabila)
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii se regaseste publicat in
format editabil pe site-ul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, www.galregiuneavlasca.ro.
Documentele justificative
proiectului

pe care trebuie sa !e depuna solicitantul odata cu

depunerea

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului
sunt mentionate, in ghidul solicitantului pe Mosuro M2/6A lnvestitii pentru dezvoltoreo sectorului
non-ogricol,la Capitotut 9 - Tipurile de documente, ovize, autorizatii sau studii, dupa caz, pe core
solicitontii sau beneficiarii trebuie so le prezinte.

t
este implementot

de Agentio pentru Finontoreo tnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerutui Agriculturii

si Dezvoltorii Rurole. PNDR este

LJniunea Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii
selectie sunt mentionate, de asemenea, in ghidul solicitantului pe Mosuro M2/6A lnvestitii pentru
dezvoltarea sectorului non-ogricol,la Capitolul 6 - Procesul de evoluare si selectie.

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inctusiv
metodologia de verificare a acestora
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului pe Mosuro M2/6A
lnvestitii pentru dezvoltareo sectorului non-agricol, la Capitolul 4 - Conditii minime obligotorii
pentru acordo reo spriji n ul u i,
Pentru transparenta procesului de evaluare si selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL
toate fisele de

TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, www.galregiuneavlasca.ro, se regasesc publicate
evaluare care se intocmesc la nivel de GAL, respectiv:

*

xl
+

a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru
toate masurile din cadrul strategiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA (inclusiv pentru
Masura M2/6A tnvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-dgricol), formular propriu GAL Fisa de verificare

Versiuneo 03 din Octombrie 2018.
Fisa de verificare a eligibilitatii pentru investitiile finantate

in cadrul masurilor M1/2A Sl
MZl6A, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiuneo 02 din
februarie 2019
Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M2/6A tnvestitii pentru
dezvoltoreo sectorului non-ogrico[ cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu
GAL - Versiunea 02 din februarie 20L9

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina web a GAL
REG I U N EA VLASCA, www.galregiuneavlasca, ro.

TELEORMAN

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a
acestora
Nr.
Crt

1

Documente justificative in

Criterii de Selectie/Metodologia de verificare

Punctaj

vederea punctarii criteriilor
de selectie

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti
(valoarea totala a investitiei).
*Se vor puncto locurile de munco
care includ controcte cu normo
intreogo, incheiate pe o periooda de minim 1 on. lmportant! Se vor
respectq prevederile odresei AM PNDR nr.216/15/02.2018
* *Volooreo
totqla a investitiei =qjutor public nerombursabil+contributie

max 50

Studiul de fezabilitate/
Documentatia de avizare

a

lucrarilor de i nterventie/
Memoriu justificativ
2

Proiect finontot cu fonduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo (PNDR). Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo
este implementat de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurole. PNDR este finantot de
Uniuneo Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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propne
Daca valoarea totala a investitiei/ numar locuri de munca nou create >
50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.
Daca valoarea totala a investitiei/ l loc de munca nou creat <= 50.000
Euro

2.

Daca valoarea totala a investitiei/ 2 locuri de munca nou create <=
50.000 Euro
Daca valoarea totala a investitiei/ 3 locuri de munca nou create <=
50.000 Euro
Daca valoarea totala a investitiei/ minim 4 locuri de munca nou create
<= 50.000 Euro
Proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a traditiilor si
obiceiurilor specifice zonei
Se acorda punctaj daca proiectul contribuie la promovarea identitatii
locale, a traditiilor si obiceiurilor specifice zonei GAL TELEORMAN
REGIUNEA VLASCA (de exemplu: prin proiect se obtin produse nonagricole traditionale etc).
vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la
modalitatea prin care proiectul contribuie la promovarea identitatii
locale, a traditiilor si obiceiurile specifice zonei.
Solicitantul proiectului se incadreaza in categoria tinerilor (avand
varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului)
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35

40
45
50
5

Studiul de fezabilitate/
Documentatia de avizare
5

lucrarilor de interventie/
Memoriu justificativ

40

- Cererea de finantare
(Sectiunea B, lnformatii

a

Se

privind solicitantul)
- Documente care atesta
forma de organizare a
3.

Aceasta categorie se puncteaza daca reprezentantul legal de proiect al
solicitantului are varsta maxima de 40 de ani inclusiv la data depunerii
cererii de finantare.

Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru operatiuni
similare in ultimii 3 ani.

40

solicita ntu lu i
- Copia actului de identitate
pentru reprezentantul legal

de proiect/pentru ceilalti
asociati, in cazul in care toti
asociatii au varsta pana in 40
ani inclusiv
5

Cererea de flnantare

(Sectiunea C, Finantari
nerambursabile obtinute sau
solicitate), Bazele de date
AFIR*

4.

acorda punctaj daca solicitantul proiectului nu a obtinut anterior
sprijin financiar pentru operatiuni similare in ultimii 3 ani.
Se

*GAL-ul va transmite o
5

adresa catre OJFIR prin care
va solicita acestuia sa

verifice daca solicitantul
proiectului a obtinut
anterior sprijin financiar
pentru investitii similare.
TOTAL

100

Proiect finontot cu t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo (PNDR). Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo
este implementot de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurole. PNDR este finontot de
lJniuneo Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Ruralo.
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Punctajul minim admis la finantare in cadrul Mosurii M2/6A tnvestitii pentru dezvoltor\
sectorului non-agricol este de 5 puncte. Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie au fost
stabilite cu aprobarea Consiliului Director al Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA,
conform Deciziei Consiliului Director nr. 10/01.02.2079.
Detalierea metodoloeiei de verificare a criteriilor de selectie

t loc de munca/50.000 euro investiti
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca prin proiect se creeaza cel putin l loc de munca la
50.000 euro investiti, astfel:
Daca prin proiect se creeaza un loc de munca, iar valoarea totala a investitiei/ 1 loc de munca nou creat <=
50.000 Euro, proiectul primeste punctaj (35 puncte);
Daca prin proiect se creeaza doua locuri de munca, iarvaloarea totala a investitiei/ 2 locuri de munca nou
create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctai (40 puncte);
Daca prin proiect se creeaza trei locuri de munca, iarvaloarea totala a investitiei/ 3locuri de munca nou
create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctai (45 puncte);
Daca prin proiect se creeaza patru sau mai multe locuri de munca, iar valoarea totala a investitiei/ minim 4
locuri de munca nou create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctai (50 puncte);
CS1: Prin proiect se creeaza cel putin

Daca proiectul nu include locuri de munca sau valoarea totala a investitiei/ numar locuri de munca nou
create > 50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.

-!- Valoarea totala a investitiei = ajutor public nerambursabil + contributie proprie.
-!- Se vor puncta locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de
minim 1an. lmportant! Se vor respecta prevederile adreseiAM PNDR nr.21.6/!5.02.20'1.8:
- Vorfi luate in considerare doar locurile de munca nou create prin proiect, nu si cele existente inaintea
primirii finantarii si mentinute pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului.
- ln cazul PFA si ll, daca se incadreaza in categoria start-up (intreprindere infiintata in anul depuneriicererii
de finantare sau cu o vechime de maximum 3 anifiscali consecutivi, dar care nu a desfasurat activitati pana
in momentul depunerii acesteia), titularul PFA si ll poate fi considerat loc de munca nou creat cu conditia ca
acesta sa fie mentionat in proiect ca loc de munca propus, la care se pot adauga si celelalte locuri de munca
previzionate in proiect, pentru care se vor incheia contracte de munca cu terte persoane.
- ln cazul lF, daca se incadreaza in categoria start-up, membrii unei familii semnatari ai acordului de
constituire pot fi luati in calcul la cuantificarea locurilor de munca cu aceeasi conditie antementionata,
respectiv ca acestia sa fie mentionati in proiect ca locuri de munca propuse. Dupa implementarea
obiectivelor proiectului, locurile de munca nou create vor fi demonstrate prin declaratiile financiare si
documentele fiscale ale membrilor semnatari ai acordului de constituire.
- ln cazulin care solicitantul PFA, ll nu se incadreaza in categoria start-up, vorficuantificate doar locurile de
munca propuse prin proiect pentru care se vor incheia contracte de munca.
- ln cazul oricarei forme de auto-angajare (titular PFA, titular ll, membri semnatari ai acordului de constituire
lF)se va avea in vedere obligativitatea pastrarii de catre beneficiar a uneievidente a programului de lucru si
a perioadeide timp lucrate in vederea desfasurariiactivitatiispecifice, de ex. sub forma uneifoi de prezenta
(pontaj) sau a unui document cu valoare echivalenta.
4
Proiect finontot cu t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo (PNDR). Progromul Notional de Dezvoltore Rurolo
este lmplementot de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordneo Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurole. PNDR este Iinontot de
L.lniuneo Europeono si Guvernul Romaniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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specifice zonei
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CS2:Proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a treditiilc;i.sldEfceiurilor
proiectuf
promovarea
identitatii locale,
t'ff*f+b5i€{,
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca
traditiilor si obiceiurilor specifice zonei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA (de exemplu: prin proiect se

obtin produse non-agricole traditionale specifice zonei GAL etc).
Se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu privire la modalitatea prin care proiectul contribuie

a

la

promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurile specifice zonei.

Solicitantul proiectului se incadreaza in categoria tinerilor (avand varsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului)
Punctajulla acest criteriu de selectie se acorda daca reprezentantullegalde proiect alsolicitantului, cu
varsta pana la 40 de ani inclusiv la data depuneriicereriide finantare, se incadreaza in una din urmatoarele
CS3:

categorii:

titular al unei Persoane fizice autorizate (PFA) infiintate conform OUG nr.44/2008;
titular al unei lntreprinderi individuala (ll) infiintate in baza OUG nr.44/2008;
- reprezentant al unei lntreprinderea familiala (lF) infiintate in baza OUG nr.44/2008, reprezentant desemnat
prin acordulde constituire sicare detine cota majoritara din patrimoniulde afectatiune;
- asociat al unei Societati cu raspundere limitata cu mai multi asociati infiintate in baza Legii nr. 31,11990,
care exercita controlul efectiv asupra societatii prin detinerea pachetului majoritar al partilor sociale si care
detine functia de administrator al societatii respective;
- asociat si administrator al uneisocietaticu raspundere limitata cu mai multi asociati persoane fizice
infiintate in baza Legii nr. 31,/1990, in care toti asociatii persoane fizice au varsta pana in 40 aniinclusiv la
data depunerii cererii de finantare (se acorda punctajchiar daca respectivul asociat siadministrator al
societatii in cauza nu detine pachetul majoritar al partilor sociale);
- asociat unic si administrator al unei Societati cu raspundere limitata cu asociat unic persoana fizica
infiintate in baza Legii nr. 31,/1990.
-

Solicitantul nu a obtinut ant6rior sprijin financiar pentru operatiuni similare in ultimii 3 ani.
Se acorda punctajdaca solicitantul proiectuluinu a obtinut anteriorsprijin financiar pentru operatiuni
similare in ultimii3 ani. ln acest sens, GALTeleorman Regiunea Vlasca va transmite o adresa catre OJFIR prin
care va solicita acestuia sa verifice daca solicitantul proiectului a obtinut anterior sprijin financiar pentru
lnvestitii similare.

CS4:

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor
criterii de departajare:
Criterii de departajare (inclusiv metodologia de verificare)
criierii ue aepartaJaie
lOiterirf a" a"prrtai*" f - rlrr;trl d"Gcuri de munca create prin proiect
Va avea prioritate proiectul prin care se creeaza mai multe locuri de munca.

I

Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, proiectele vor avea in continuare acelasi punctaj, se va

aplica criteriul de departajare 2.

Proiect finontot

cu

t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltore Rurola (PNDR). Progromul Notional de Dezvoltore Rurolo

este implementot de Agentio pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurote, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurale. PNDR este

lJniuneo Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Rurolo.
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Criteriul de departajare 2 - Varsta reprezentantului legal al proiectului
Va avea prioritate proiectul al carui reprezentant legal de proiect va avea varsta cea mai mica la data
depunerii cererii de finantare la GAL.

Data

si modul de anuntare a rezultatelor

procesului de selectie notificarea solicitantilor,

publicarea Raportului de Selectie
Evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie se realizeaza in maxim 30 zile
lucratoare de la data finalizarii apelului de selectie in curs, respectiv pana la data 07.04.2019.
Raportul de evaluare se intocmeste in maxim 5 zile lucratoare de la intocmirea fiselor de evaluare a
conformitatii, eligibilitatii si criteriilor de selectie, respectiv pana la data 14.04.20L9. Raportul de
evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si pe pagina web a GAL.
Raportul de selectie se intocmeste si se publica la sediul GAL si pe pagina web a GAL in maxim L5
zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, respectiv pana la data 04.06.2019.

ln maxim 5 zile lucratoare de publicarea raportului de selectie se vor transmite solicitantilor
notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selectiei, respectiv pana la data
11.05.2019.

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate
Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare, de la 8.00-16.00, la sediul
GAL TELEORMAN REGIUNEA din localitatea Talpa, Str.22 decembrie 1989, nr. L, judetul Teleorman,
la numarul de telefon 0786.885.563 (Simion Oana Marina - Manager) sau la adresa de e-mail
galtr.vlasca@mail.com. De asemenea, informatiile detaliate aferente masurilor lansate sunt
disponibile si la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, pe suport tiparit.

Alte informatii pe care GAL le considera relevante
Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere (model propriu
GAL), beneficiarul isi ia angajamentul ca:
/ va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate
cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea
plafii, in termen de maximum 5 zile lucratoare.
/ va furniza Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA V,LASCA orice document sau informatie in
masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului.

Proiect finontot cu t'onduri europene nerombursobile prin Progromul Notionol de Dezvoltare Rurolo (PNDR). Progromul Notiondl de Dezvoltore Ruralo
este implementot de Agentio pentru Finantoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurale. PNDR este finontot de
Uniuneo Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul Europeon Agricol pentru Dezvoltore Ruralo.
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urmatoarelor materiale:
- versiunea 05 aprobata prin Ordinul MADR nr.23/0L.0L.201,9 a Ghidului Grupurilor de
Locala pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala;
- versiunea 03 a Ghidului solicitantului SM19.2 si versiunea 05 a Manualului de procedura
implementarea SM19.2, cu toate anexele aferente;
- versiunea Cererii de finantare 6.4 pentru GAL din 28 septembrie 2017 (intrucat in cuprinsul
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data 28 septembrie20LT a
fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare);
- versiunea de Fisa de evaluare generala E1.2.SM6.4 din 21 aprilie 2017 din care se preia matricea
de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar, inclusiv a viabilitatii economico-financiare
(intrucat in cuprinsul documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data
21 aprilie 2017 a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare)
Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei GAL TELEORMAN
REGTUNEA VLASCA, conform Deciziei Consiliului Director nr. 10/01.02.20L9.

Proiect finontat cu fonduri europene nerombursobile prin Programul Nationol de Dezvoltore Ruralo (PNDR). Progromul Notionol de Dezvoltore Rurolo
este implementot de Agentia pentru Finontoreo lnvestitiilor Rurole, din subordineo Ministerului Agriculturii si Dezvoltorii Rurole. PNDR este

Llniuneo Europeono si Guvernul Romoniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralo.
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