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APEL DE SELECTIE MASURA 6(6B) !ft/ 
APEL DE SELECTIE NR. 1/2019 AFERENT MASURII 6 (6B) 

"INVESTITII iN INFRASTRUCTURA SOCIALA ~I DE EDUCATIE A GRUPURILOR 
MARGINALIZATE" 

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" 

Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2019 

Data limita de depunere a proiectelor: 04 Decembrie 2019 

Locul ~i intervalul orar fn care se pot depune proiectele: 

- Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala "Lunca Mure~ului de Jos", Pecica, str. 2, nr. 132, 

- lntervalul orar: 900 
- 1200

, de Luni pan a Vineri 

Fondul disponibil alocat: 20.000 euro 

- Suma maxima nerambursabila care peat fi acordata pentru 

finantarea unui proiect 20.000 euro; 

- Ponderea maxima a intensitatii sprijinului va fi stabilita astfel: 

✓ Pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica: 

100% 

✓ Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 

Modelul Cererii de finantare pe care trebuie sa 'il foloseasca solicitantii, 'in 

format editabil este "Anexa 2 - Cerere de finantare M 6 "lnvestiti i 'in 

infrastructura sociala ~i de educatie a grupurilor marginalizate GAL LMJ" ~i 

poate fi descarcat de pe site-ul www.gallunJ;amuresuluidej os.ro. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata 

cu depunerea proiectului, 'in conformitate cu cerintele fi~ei masurii din SDL 

~i cu Ghidul Solicitantului 'in vigoare la momentul lansarii apelului de 

selectie a masurii respective, sunt prevazute 'in Ghidul Solicitantului ~i pot fi 

descarcate de pe site-ul www~alluncam!Jresuluidejos_Jo. 
Cerintele de conformitate ~i eligibilitate pe care trebuie sa le 

indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

✓ Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili ; 
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Documente Verificate: 

- Actele juridice de 'infiintare ~i functionare, 

- Certificat de 'inregistrare fiscala, 

-Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale 

restante din Cererea de finantare, 

· Fi~a masurii din SOL; 

► Solicitantul nu trebuie sa fie 'in insolventa sau incapacitate de plata; 

Documente Verificate: 

- declaratia pe propria raspundere F din Cererea de Finantare, 

- Buletinul Procedurilor de lnsolventa, 

- alte documente sp·ecifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti; 

► Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura 'intretinerea / 

mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data 

ultimei plati; 

Document verificat: 

- Hotararea/Hotararile Consiliului Local/Hotararea Adunarii Generale/ 

document echivalent pentru implementarea proiectului specific f iecarei 

categorii de solicitanti (ONG, unitate de cult, persoana fizica autorizata, 

societate comerciala, dupa caz) privind implementarea proiectului cu 

referire la:angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a 

investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei 

plati; 

► Actiunile pentru care se solicita finantare trebuie sa se 'incadreze 'in 

categoria actunilor eligibile; 

Documente verificate: 

- copie dupa hotarari ale: CL/ AGA/CD/ Asociati privind investitia. 

► Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie 

efectuate pe teritoriul GAL "Lunca Mure~ului de Jos., 

Document verificat 

- SF /DALI 

- Documente care atesta dreptul de folosinta a terenului, dupa caz 
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- lnvetarul bunurilor ce apartin domeniului public al UAT-urilor, daca e 

cazul 

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul 

www.galJUDCa[l1urnsuluidejos. ro 1n cadrul Manualului de procedura al 

Grupului de Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" V 04. 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de 

Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos". 

Seleqia proiectelor se face aplicand regula de dublu "cvorum", 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca 1n momentul seleqiei 

sa fie prezenti eel putin 50% din membrii Comitetului de Selec\ie, din care 

peste 50% sa fie din mediul privat ~i societatea civila, organiza\iile din 

mediul urban reprezentand mai pu\in de 25%. Pentru . transparenta 

procesului de selec\ie a proiectelor, la aceste seleqii va lua pa rte 

responsabilul CDRJ cu monitorizarea GAL-ului respectiv ~i coordonatorul/un 

consilier desemnat de coordonator. 

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 

selectarea unui proiect ~i criteriile de departajare ale proiectelor cu 

acela~i punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Nr. 
Criterii de selectie Punctaj 

crt. 

1 Caracterul etnic al beneficiarilor directi, cu prioritate 

pentru populatia de etnie roma 

investitia se adreseaza cu prioritate romilor 20 pct 

restul populatiei 15 pct 

2 Numarul populatiei deservite 

>/= 4.000 locuitori 20 pct 

Sub 4.000 locuitori 15 pct 

3 Viabilitatea proiectului 

Solicitantul se angajeaza ca va depune un proiect pe masura 5.2 20 pct 

POCU 
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Solicitantul asigura sustenabilitatea proiectului din surse 

proprii/ alte surse de finaniare 

Caracterul investitiei 

centru de educatie 

alte centre 

Responsabilizarea solicitantul ui 

are 50% contributie suplimentara 

nu are contibutie suplimentara 

Asigurarea marketingului produselor 

Solicitantul prevede in cheltuielile proprii, cheltuieli cu privire la 

promovarea obiectivelor 

Solicitantul nu prevede in cheltuielile proprii cheltuieli cu 

privire la promovarea obiectivelor 

10 pct 

10 pct 

5 pct 

20 pct 

Spct 

10 pct 

5 pct 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este 

de 10 pct. 

1. Caracterul etnic al beneficiarilor direc\i, cu prioritate pentru 

populatia de etnie roma. 

Se verifica CF punctul A.4, SF, Memoriu justificativ, Studiul de 

Fezabilitate/Docuemntatia de avizare pentru lucrari de investitii, daca prin 

proiect investitia se adreseaza cu prioritate romilor se obtin 20 puncte, iar 

daca investitia se adreseaza restul populatiei 15 puncte. 

2.Numarul populatiei deservite 

Se verifica rezultatele finale ale Recesamantului populatiei din 2011 (Anexa 

11) din UAT- ul solicitantului. 

3. Viabilitatea proiectului 

Se verifica 1n CF / memoriu justificativ /SF existenta uni angajament prin 

care solicitantul 1~i asuma ca va depune un proiect pe masura 5.2 POCU, caz 
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m care obtine 20 puncte.Daca solicitantul a asigurat sustenabilitatea 

proiectului din surse proprii/ alte surse de finantare obt ine 15 puncte. 

4. Caracterul investitiei 

Se verifica documentele de proprietate ~i forma de organizare a 

solicitantului in CF pentru a determina daca ete un centru educativ caz i n 

care obtine 10 puncte sau alt tip, caz in care obtine 5 puncte. 

5. Responsabilizarea solicitantului 

Se verifica Bugetul lndicativ din cadrul CF, iar in cazul in care solicitantul 

are cu 50 % contribut ie suplimentara fata de cheltuielile eligibile prome~te 

20 puncte. Daca solicitantul nu are contributie suplimentara prime~te 5 

puncte. 

6. Asigurarea marketingului produselor 

Se verifica Bugetul lndicativ din CF daca solicitantul a cuprins cheltuiel i 

proprii cu privire la promovarea obiectivelor, caz in care obt ine 10 puncte. 

Situatia in care Solicitantul nu prevede in cheltuielile proprii cheltuieli cu 

privire la promovarea obiectivelor obtine 5 puncte. 

Criteriile de departajare: 

Criteriul 1 - Se va prioritiza solicitantul care a mai implementat un 

proiect pe masura 4 " Dezvoltarea satelor" prin GAL LMJ; 

Criterful 2 - Se va prioritiza solicitantul care se angajeaza ca va fnfiin~a 

cele mai multe locuri de munca nou create prin proiect. 

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul 

w~ -!-galllJncam.uresulu1dtJos. ro i n cadrul Manualului de procedura al 

Grupului de Act iune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" V04. 

Data ~i modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
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Rezultatele procesului de selec\ie vor fi facute publice 1n termen de maxim 

30 de zile de la 1nchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului 

de seleqie pe site-ul www. galluncamure~uluidejo~. ro. 

Datele de contact ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Lunca 

Mure~ului de Jos", unde solicitan\ii pot ob\ine informatii detaliate: Ora~ 

Pecica, str. 2, nr. 132, tel: 0733-059 283, www.galluncamuresuluidejos.ro . 

lnformatii suplimentare privind accesarea ~i derularea Masurii 6 (6B) din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Asocia\iei Grupul de 

Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" sunt cuprinse 1n " GHIDUL 

SOLICITANTULUI" - publicate pe site-ul WYiW,galluncamuresulufslejos.ro. 
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