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Anun! detaliat privind deschiderea
apelului de seleclie a proiectelor pentru misura

M 3.3/68 -TNTEGRAREA MrNORIral[On LOCALE

Numirul de referin;d
al sesiunii de seleclie a proiectelor: L/2077:

M3.3/6B: 70.08,2077 - 77.09,2017

Data publicirii: 09.08.2017 un,2Z4 0/a os.ct,ury

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunti Iansarea, in
perioada LO,O8,2O17 - 11.09.2017, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru misura
M3.3 /68,,INTEGRAREA MINORITAIITOn LOCALE"

Data lansirii apelului de seleclie: 70.08.2077

Data limitd de depunere a proiectelor: !1,.09.2017

Beneficiari eligibili: ONG-uri cu expertiza relevanti pentru acliunile selectate; Comunele din
GAL gi asociafiile acestora conform legislaliei nalionale in vigoare; ONG-uri definite conform
legislaliei in vigoare, din teritoriul GAL CAmpia Givanu Burdea;

Locul ;i intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asocialiei Grup de Acliune
Locali CAmpia "CAmpia Givanu Burdea",, din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, judelul Teleorman,
in fiecare zi lucrdtoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00.

Fondul disponibil alocat in aceasti sesiune: 46.092,47 Euro.

Suma maximi nerambursabili care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:
46.092,47 Euro.

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din figa misurii SDL, aprobati de MADR gi a

Ghidului solicitantului M3.3/6B, va fi:
- pentru operaliunile generatoare de venit - 90o/o;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publici - L00o/o;
- pentru operaliunile negeneratoare de venit - 700o/o.

Valoarea eligibili a unui proiect poate fi cuprinsi intre min. 5.000,00 Euro gi max. 46.092,47 Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie si-l foloseascd solicitanlii (versiune editabili),
este publicat pe site-ul www.galcanrpiagavanuburdea.ro

Informalii detaliate privind accesarea gi derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru misura M3.3/6B, postat pe pagina de internet a GAL:
wrvr.v, ga I carnpia gavanub u rd ca.rt:

Datele de contact unde solicitanlii pot obfine informatii suplimentare: sediul Asocia;iei
Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea", din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, judelul
Teleorman, Telefon: 07 66.437.975, E-mail: galcgburdea@gmail.com
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Toate informa;iile detaliate, aferente misurii M3.3/68 lansate in cadrul prezentului apel de
selecfie, sunt disponibile pe suport tiplrit la sediul GAL.

Documentele iustificative pe care trebuie si le depuni solicitantul o datl cu depunerea
proiectului in conformitate cu cerinlele figei mlsurii din SDL gi ale Ghidului solicitantului sunt
urmitoarele:
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentafia de Avizare pentru Lucriri de Intervenfii,
intocmite conform legislafiei in vigoare, sau
1,2. Memoriul iustificativ pentru proiectele care previd achizilii simple, dotiri, bunuri firi
montaj.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanfare, eliberat conform
reglementirilor legale in vigoare.
Pentru comune si ADI
3,1. Inventarul bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei/comunelor intocmit
conform legislaliei in vigoare gi

3,2. ln situafia in care in Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul public,
investifiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt
incluse intr-o pozifie globali, solicitantul trebuie si prezinte Hotirirea/Hotir6rile
consiliului local privind aprobarea modificirilor gi/sau completirilor la
inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii poziliei globale
existenfe, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. {7) din Legea nr. 215/2001,,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a administraliei publice locale,
in privinla supunerit acesteia controlului de legalitate al Prefectului, in condigiile legii
Ieste suficientd prezentarea adresei de inaintare cdtre institulia prefectului pentru
controlul de IegalitateJ, sau

3,3. Avizul administratorului terenului aparlinand domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie [daci este cazul).
3.4. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute / contract de concesiune / administrare al ONG-urilor pe o perioada
de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucriri conform cererii de finanfare.
4. Hotirirea Consiliului Local / HotarArile Consiliului Local in cazul ADI I HotirArea
Adunirii Generale in cazul ONG pentru implementarea proiectului.
5.1. Certificat de inregistrare fiscali.
5,2. incheiere privind inscrierea in registrul asociafiilor gi fundafiilor, definitivi si
irevocabila / certificat de inregistrare in registrul asocialiilor gi fundafiilor
qi

5.2.1. Actul de infiin;are gi statutul ADI/ONG,
6. Raport asupra utilizirii programelor de finan[are nerambursabilS intocmit de solicitant.
7.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiliile de igieni gi sindtate
publici,
sau
7.2. Notificare ci investilia nu face obiectul evaluirii condifiilor de igieni gi sinitate
publici, daci este cazul.
B, Notificare, care si certifice conformitatea proiectului cu legislafia in vigoare pentru
domeniul sanitar-veterinar ;i cI prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA judeleanS.
9. Lista agentilor economici deservili de proiect.
10. Extrasul din strategie, care confirmi daci investitia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare nationald / regional / iudeleani / locald aprobati.
11' Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
12. Alte documente iustificative



- Declaralie de raportare a plifilor citre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA (obligatoriu
pentru toate proiecteleJ;

- Extras din Strategia GAL CAMPIA GAVANU BURDEA care confirmi ci investilia
propusi se regise;te in SDL 2014-2020 aferenti teritoriului GAL CAMPIA GAVANU
BURDEA- obligatoriu pentru toate proiectele;

- Declarafia pe propria rispundere privind inregistrarea proiectului in cadrul altei
misuri din PNDR - obligatonu pentru toate proiectele;

- Declarafia pe propria rispundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G.
Nr.226/20L5 - obligatoriu pentru toate proiectele;

- Declarafia pe propria rispundere privind inregistrarea in Registrul debitorilor -

obligatoriu pentru toate proiectele;
- Acordul de parteneriat pentru proiecte realizate in parteneriat fobligatoriu daci se

puncteazl criteriul de selecfie CS3J;
- Alte documente iustificative fse vor specifica de citre solicitant, dupi caz).

in vederea punctirii criteriilor de selecfie, solicitantul trebuie si depunl urmitoarele
documente justificative:
CS1. Principiul prioritizdriitipului deinvestitiiin func!iedenecesitdtilelocale
Documente de verificat: Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate f Documentalia de Avizare
pentru Lucriri de Intervenlii / Memoriul justificativ.
CS2. Pr i nci pi u I gradu I u i de acoper i re a popu lati ei deservite
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentafia de Avizare pentru Lucriri de
Intervenfii / M emoriul justificativ; Anexa_B_Rezultate receslm6nt
CS3. Principiul cresterii gradului de cooperare in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriat
Documente de verificat; Acordul de parteneriaq Studiul de fezabilitate / Documentalia de Avizare
pentru Lucriri de Intervenlii / Memoriul justificativ
CS4. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durabile prin mdsuri de imbundtdtire a calitdtii
medi u I u i in conj u r 5t or s-i de cr egt ere a efi ci en!ei en er get i ce
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate f Documentalra de Avizare pentru Lucrari de
Interventii / Memoriul justificativ; Cererea de finan!are.

Cerinlele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie si le indeplineasci solicitantul:
Sol i citant u I t r ebui e sd se incadreze in categor i a benefi ciar i lor el i gi bi I i :

$ vor verifica actele juridice de infiintare d functionare specifice fiecdrd categorii de solicitanti,
certificatul de inregi$rare fiscala, declara!ia pe propria rdspundee a solicitantului privind
dator i i le fi scal e redante di n oererea de fi nantare $ Fi $a Mdsri i 3.3/ 68 di n sL.

Solicitantul trebuie sd nu fiein insolven!d sau incapacitatede platd:
$vor verifica declara!ia pepropria rdspundaedin Grerea definantare, Buletinul ftocedurilor de
lnsolven!i, altedocumentespecifice, dupd caz, fiecdre' categorii desolicitanti.

lnvesti!ia trebuiesi seincadrezein cel putin unul din tipuriledesprijin previzuteprin
misurd:
- infiinlarea, amenajarea spaliilor publice de recreere in comunitilile cu populafie

aparfinAnd minoritililor (parcuri, spafii de joaci pentru copii, terenuri de sport etc.J;
- Amenajarea de spalii pentru organizarea de evenimente publice etc. in comunitilile cu

populalie aparlinAnd minoritSlilor;
- Dotarea ciminelor culturale in comuniti[ile cu popula!ie aparlinAnd minorititilor locale;
- Investitii pentru activitSli me;tegugire;ti (activitili de artizanat gi alte activita!i

tradi[ionale non-agricole: olirit, brodat, prelucrarea manualS a fierului, linii, pielii,
lemnului, etc.J.

Oiteriul de digibllitate va fi demon$rat in baza Gerii de finan!are, descriere tipului de sprijin
din SF/ DALI/ Men. ju$ificativ, certificat de urbanisrn (dacd ede crrzul) q Fiqa Mdsurii 3.3/68 din
SL



Solicitantul trebuie sd se angajeze sd asigure intretinereal mentenan{a investi!iei pe o
perioadi de minimum 5 ani de la ultima platd:
Svor verifica: HotdrArea Condliului Local (HotardrileOcndliilor Localein cazul ADI), HotdrArea
Adunirii Gneralea C IG HCL eva elabora conform modelui anexat la ghid.

lnvestitia trebuie sd demonstreze oportunitatea gi necesitatea socio-economicd prin
intermediul Memoriuluijustificativ/ Sudiului de Fezabilitate/ Documentatiei de Avizarea
Lucrdri lor de I nterven!i i :

$vor verifica: HotdrArea Oondliului Local (HotdrArileocnsjliilor Localein cazul ADI), HotirArea
Adundrii Gnerale a CI{q Sudiul de Fezabilitate / Documenta!ia de Avizare pentru Lucrdri de
lntavenlii / Mernoriul .lt$ificativ. HCL eva dabora mnform modelui anexat la ghid.

lnvestitia sd se realizeze in teritoriul Gupului de Acliune Locald CAwptn GAVANU
BURDEA:

Se va verifica dacd invedi{ia se realizezd in teritoriul C*L Gmpia Gvanu Burde. lnveditia ede
digibild dacd solicitantul aresediu/pund delucru in teritoriul C6mpia Gvanu Burdea.
S vor verifi ca ur mit oarel e documente:
- Cererea de Finanlare, Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucrlri de

Intervenfii / Memoriul justificativ;
Pentru comune gi ADI:
- Inventarul bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei / comunelor, intocmit conform

legislafiei in vigoare privind proprietatea publicl gi regimul juridic al acesteia, atestat prin
HotirAre a Guvernului gi publicat in Monitorul Oficial al RomSniei [copie dupi Monitorul
OficialJ 9i in situafia in care, in Inventarul bunurilor care alcltuiesc domeniul public,
investiliile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt
incluse intr o pozitie globali, solicitantul trebuie si prezinte:

- HotirArea Consiliului Local /Hotirdrile Consiliului Local privind aprobarea modificSrilor 5i /
sau completirilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozifiei
globale existente sau clasi[icirii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau
schimbSrii categoriei de drum public (din categoria funcfionalS a drumurilor de interes
judefean in categoria funclionalS a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor
art. 115 alin [7) din Legea nr. 215/ 2001 a administrafiei publice locale, republicati, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, in privinla supunerii acesteia controlului de legalitate
al prefectului, in condiliile legii [este suficienti prezentarea adresei de inaintare citre
Institulia Prefectului, pentru controlul de legalitate, in condifiile legiiJ.

;i/sau
- avizul administratorului terenului aparlinAnd domeniului public, altul decat cel

administrat de primirie [daci este cazul].
Pentru ONG-uri:

- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate I dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute / administrare pe o perioadl de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucriri, conform Cererii de Finanfare"

lnvestilia trebuie sd fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nalionald /
regionald / jude{eand / localS aprobatd, corespunzdtoaredomeniului de investi!ii:
&va verifica extrasr.rl din $rategie, din carerezultd cd inveditia edein corelarecr.J orice$rategie
de dezvoltare nationalS / regionald / judetend / locald aprobati, mrespunzatoare domeniului de
inve$itii preqrm $ mpia hotdr6rii / decizid deaprobarea Srategid.
$ va verifica extrasl din Srategia GAL Gmpia Gvanu Burdea atasat de solicitant la cerere de
finanlare care mnfirmi cd tipul de invedi{ie propus se regdsede in SL 2014 - 2020 aferenti
teritoriului CAL (inveditia ede necesard pentru teritoriul GAL CEmpia Gvanu Burdea si
mnt ri buie la obiect ivele mdstri i ).

lnvesti!ia trebuie sd respecte Planul Urbanistic General:
$va verifica daca inveditia respedd toatespecificatiiledin Oertificatul de Urbanisrn eliberat in
tsneul reglementdrilor Documentatiei de urbanisr faza RJG in situalia in care invedi!ia propusi



prin proied nu s reges$e in PUG olicitantul va depune Btificatul de Urbanisrn diberat in
t emd ul regl ernentdr i I or Document at i d de ur ban i sm faza RJZ

Procedura de seleclie aplicati de Comitetul de Selecfie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare gi selecfie a
proiectelor se realizeazi in prima etapd la nivelul GAL CAmpia Givanu Burdea de citre experfii
angajafi GAL cu atribufii in acest sens, experli externalizali daci este cazul, Comitetul de Seleclie
a proiectelor gi Comisia de Contestafii. Angajalii din cadrul echipei de implementare a SDL
verific5, pentru proiectele depuse la nivel de GAL CAmpia Givanu Burdea, conformitatea,
eligibilitatea gi indeplinirea criteriilor de seleclie. Proiectele selectate la nivel de GAL CAmpia
Gdvanu Burdea, vor fi supuse verificirii finale gi de citre OJFIR / CRFIR,
Evaluarea gi selecfia proiectelor se va face respectdnd o proceduri de selecfie nediscriminatorie
gi transparenti a proiectelor, stabiliti in SDL de cltre GAL CAmpia Givanu Burdea ;i aprobati de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi selecfie a
proiectelor publicati pe site-ul l,ylylv.ga]_c_A.Ll-Uriagavanuhurdea.rg. Procedura de evaluare gi
seleclie face parte integranti din Ghidul solicitantului pentru accesarea Misurii 3.3/6F.,conform
Anexei 6.

in procesul de selecfie, GAL CAmpia Givanu Burdea va avea in vedere respectarea urmitoarelor
aspecte:
ii promovarea egalitilii dintre blrbafi gi femei gi a integrdrii de gen, cAt gi prevenirea oriclrei

discriminiri pe criterii de sex, origine rasialS sau etnici, religie sau convingeri, handicap,
vArsti sau orientare sexuali;

! stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acfiunilor, care si evite
conflictele de interese, care garanteazd cA cel pulin 50% din voturile privind deciziile de

,_ selecfie sunt exprimate de parteneri din mediul privat gi societatea civili,

cRrTERrr DE SELECTTE MASUM M 3.3/68
Integrarea minoriti{ilor Iocale

Criterii de selectie Punctai
CS1. Principiul prioritizirii tipului de investigii in
funcfie de necesitilile locale

30 puncte daci este indeplinit CS1

0 puncte daci nu este indeplinit CS1

CS2, Principiul gradului de acoperire a populaliei
deservite

30 puncte maxim daci este
indeplinit CS2

. 500 - 2.499 locuitori: 2op

. 2.500- 3.999 locuitori 25p

. Peste 4.000 locuitori: 3op
CS3, Principiul cregterii gradului de cooperare in
teritoriu prin proiecte realizate in parteneriat

20 puncte daci este indeplinit CS3

0 puncte dacl nu este indeplinit CS3

CS4. Principiul stimulirii dezvoltirii durabile prin
misuri de imbunitifire a calitilii mediului
inconiuritor gi de cre$tere a eficienfei energetice

20 puncte daci este indeplinit CS4

0 puncte daci nu este indeplinit CS4

Total: 100 puncte
Punctaiul minim pe care trebuie sd-l obtini un proiect pentru a putea fi finantat: 20 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
in cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelagi punctaj, vor fi aplicate urmitoarele
criterii pentru departajare (proiecte care au oblinut punctaj pentru criteriileJ:

1. CS3. Principiul cre;terii gradului de cooperare in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriat; daci proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj Ia CS3, atunci se trece
la departajare conform criteriului 2:

^ 2. CS1. Principiul prioritizirii tipului de investilii in funcfie de necesitSlile locale;
In situalia in care dupi departajarea conform criteriilor menfionate mai sus, vor exista proiecte



cu punctai egal, departajarea finali se va face in funcfie de valoarea eligibili totali a proiectului,
astfel:
- Valoarea totali eligibili a proiectului in ordine crescdtoare, proiectele cu o valoare mai mici

Data gi modul de anuntare a rezultatelor procesului de selecfie.
Rezultatele procesului de seleclie vor fi anunfate dupi aprobarea Raportului de Seleclie fFinal
sau Intermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grup de Acfiune Locali CAmpia Gavanu
Burdea - wwrv.q;llcatnpiagavanuburriea.ro. gi notificarea scrisl a solicitan;ilor. GAL notifici in
scris aplicanlii cu privire la rezultatul evaluirii/selectdrii proiectului gi la modalitatea de
depunere a contestaliilor de cltre aplicanfi nemullumifi de rezu]tatul evalulrii/selectirii
proiectului (daci este cazul).

Asocialia Grup de Acliune Locald "C6mpia Givanu Burdea"
Presedinte,

Qbrid Toader
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