
MINTSTERLTL ACRICULTLIRII $l
DEZVOLTARII RURALE

PRELUNGIRE APEL DE SEI,ECTIE VARIANTA DETALIA

MAsura 3.1/6A - Dezvoltarea activiteFlor non-agricole in teritoriul GAL

Numirul de referinli al sesiunii de seleclie a proiectelor: 3/2017:
M 3.1/6A: 1,0.71,.2077 - 77.72.2077 prelungiti pani la data de 21.12.2017

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunli prelungirea cu
inci 10 zile calendaristice, respectiv pentru perioada 12 - 2L,1^2.2O17, a apelului de
selectie a proiectelor pentru mtrsuraz M 3.1/6A -Dezvoltarea activitililor non-agricole in
teritoriul GAL

Data lanserii apelului de seleclie: 10.11.2017

Data limiti de depunere a proie ctelor| 21.12.20L7

Beneficiari eligibili M 3.1/6,q - Dezvoltarea activitiFlor non-agricole in teritoriul GAL:

. Micro-intreprinderi gi intreprinderi neagricole mici existente $i nou-infiinlate din
teritoriul GAL;

o Fermieri sau membrii unor gospoderii agricole care igi diversifici activitatea de baza

agricoli prin dezvoltarea unei activiteti non-agricole in teritoriul GAL in cadrul
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi gi intreprinderi mici, cu

excepria persoanelor fizice neautorizate.

Locul Si intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asociatriei Grup de Acfiune
Locali CAmpia "CAmpia Gevanu Burdea" din sat Vit;netti, comuna Vitdnegti, judelul Teieorman,

in fiecare zi lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00.

Teritoriul Asocialiei Grup de Acliune Locali "CAMPIA GAVANU BURDEA" acoperd urmdtoarele
uniteti administrativ teritoriale: 1 comune din judelul Giurgiu, respectiv comuna Toporu; 9

comune din jude;ul Teleorman, respectiv: Vitenegti, Rasmiresti, MArzinegti, $torobineasa,
BrAnceni, Jigineqti, Poroschia, Furculegti 9i Nanov.

Fonduri alocate pentru mAsura M 3.1/6Az 215.09a,18 euro..
Fondurile disponibile alocate in aceasti sesiune pe misura M 3.1/6At215.09A,18 Euro.

Suma maximA nerambursabili care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect: 100.000
Euro Si minim 10.000 Euro/proiect

lntensitatea spriiinului, conform prevederilor din figa mdsurii SDL, aprobati de MADR 9i a
Ghidului solicitantului M3.1/6A, va fi de 9Oo/o din valoarea elibigibili a investiliei. Sprijinul
public nerambursabil va respecta prevederile R 1,407 /201,3 cu privire Ia sprijinul de minimis ti
nu va depdgi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Valoarea eligibili a unui proiect poate fi cuprinsi intre min. 10.000,00 Euro 9i max. 100.000 Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie si-l foloseasce solicitanlii (versiune editabileJ,
este publicat pe site-u \ A 4e.€alsalnpiaga-v-auu-but-dea.ra



Informalii detaliate privind accesarea gi derularea acestei mesuri sunt cuprinse in Ghidul

solicitantului elaborat de GAL pentru misura M3.1/6A, postat pe paSina de internet a GAL:

www.galcampiagavanuburdea.ro

Datele de contact unde solicitanlii pot obline informafii suplimentare: sediul Asocialiei

Grup de Acliune Locali "campia Givanu Burdea", din sat vitanegti, comuna vitenetti, judelul

Teleorman, Telefo n:0247 337 093, 07 66.437 .97 5, E-mail: galcgburdea@gmail'com

Toate informaliile detaliate, aferente misurii M3.1/6A lansate in cadrul prezentului apel de

seleclie, sunt disponibile pe suport tipirit la sediul GAL.

Documentele lustificatlve pe care trebuie si le depuni solicitantul o dati cu depunerea

pr6iqchrlui in conformitate cu cerinlele figei mlsurii din SDL 9i ale Ghidului solicitantului sunt

urmdtoaie'le:

0. Cererea de finantare (Anexa 1 la Ghidul solicitantului).
1.a). Studiul de Fezabilitate, atit pentru proiectele care previd construclii-montai cAt 9i pentru

proiectele firi construcrii-montai (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)'
in cazul proiectelor care previd modernizarea / finalizarea construcliilor existente/ achizilii de

utilaje cu monta, care schimbi regimul de exploatare a constructiei existente, la Studiul de

Fezabilitate se ata$eazi:
1b) Expertiza tehnicd de specialitate asupra constructiei existente
tc) Rapornrt privind stadiut fizic al lucririlor (numai in cazul constructiilor nefinalizate)
2.lsituatiile financiare (bilan! - formularul 10, contul de profit 9i pierderi - formularul 20,

formularele 30 gi 401, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia

Financiari in care rezultatul operalional frezultatul de exploatare din contul de profit 9i

pierdere-formularul 20) si fie pozitiv [inclusiv 0J.

in cazul in care solicitantul este infiinlat cu cel pulin doi ani financiari inainte de anul depunerii

cererii de finan;are se vor depune ultimele doua situatii financiare. Exceplie fac intreprinderile
infiinlate in anul depunerii cererii de finan;are
sau
2,2Declaratie privind veniturile realizate din Romania in anul precedent depunerii
proiectului, inregistrati la Administragia Financiari (formularul 200), insolite de Anexele la

iormular in care rezultatul brut fveniturile si fie cel putin egale cu cheltuielile) obtinut in anul

precedent depunerii proiectului se fie pozitiv (inclusiv 0)
qi/sau
z.3Declaralia privind veniturile din activitali agricole impuse pe norme de venit
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanlare;

Sau

2.4DeclaraFa de inactivitate inregistrati la Administratia Financiari, in cazul solicitanrilor

care nu au desfigurat activitate anterior depunerii proiectului.
3. Documente pentru terenurile $i/sau cladirile aferente realizirii investifiilor :

3.1, Pentru proiectele care presupun realizarea de Iucriri de construclie sau achizilia de utilaje/

echipamente cu montaj, se va prezenta inscrisul care se certifice, dupi caz:

a) Dreptul de proprietate Privattr
bJ Dreptul de concesiune
cJ Dreptul de superficie

Documenteie de la punctele a, b si c de mai sus vor fi insolite de documente cadastrale ti
documente privind inscrierea imobilelor in eviden;ele de cadastru 9i carte funciare (extras de

carte funciari pentru informare din care si rezulte inscrierea dreptului in cartea funciarS,

precum $i incheierea de carte funciari emisi de ocPI), in termen de valabilitate la data

depunerii (emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului).



3,2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achizilie de magini gi/sau utilaje fdri montaj

sau al cdror montai nu necesiti lucrari de construclii gi/sau lucrlri de intervenlii asupra

instalariilor existente (electricitate, api, canalizare, gaze, ventilalie, etc.), se vor prezenta

inscrisuri valabile pentru o perioadi de cel pu;in 10 ani incepAnd cu anul depunerii cererii de

finanlare care si certifice, dupi caz:

a) dreptul de proprietate privat;,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
eJ dreptul de folosinte cu titlu gratuit;
f) imprumutul de folosin;5 (comodat)
g) dreptul deinchiriere/locaYiune.

Care vor fi insolite de:
-Documente cadastrale gi documente privind inscrierea imobilelor in evidenlele de

cadastru gi carte funciari [extras de carte funciari pentru informare din care si rezulte

inscrierea dreptului in cartea funciari, precum 9i incheierea de carte funciari emisi de OCPIJ, in

termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii
proiectului)
SAU
vor fi incheiate in formi autentice de citre un notar public sau emise de o autoritate
publici sau dobandite printr-o hotdrdre iudecitoreasci.
Atenlie! Nu se accepti documente cu incheiere de data certi emise de cetre un notar public.

Atenlie! in situalia in care imobilul pe care se executd investilia nu este liber de sarcini (ipotecat
pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execulia investiliei 9i graficul de

rambursare a creditului.
4.Extras din Registrul agricol - in copie cu gtampila primiriei 9i menfiunea "Conform cu

originalul" pentru dovedirea calitifii de membru al gospodiriei agricole.
S.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6.Documente care atesti forma de organizare a solicitantului.
6.1. Hotarare judecitoreasci definitive pronunfati pe baza actului de constituire 9i a statutului
propriu in cazul Societililor agricole, insolitd de Statutul Societelii agricole;

6.2. Act constitutiv pentru societatea cooperativi agricoli.
7. Declaralie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprindelilor mici ti
millocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantuluiJ. Aceasta trebuie si fie semnate de persoana

autorizate se reprezinte intreprinderea.
8. Declaratie pe propria respundere a soticitantului privind respectarea regulii de cumul
a aiutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantuluil
9, Certificat de urbanism pentru investitia propusi prin proiect/ Autorizalie de construire
pentru proiecte care previd construclii, insotit, daci este cazul, de actul de transfer a dreptului
gi obligagiilor ce decurg din Certificatul de urbanism 9i o copie a adresei de ingtiin;are.
10. Aviz specific privind amptasamentul ti funclionarea obiectivului eliberat de ANT
pentru constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcliuni de

cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 gi in conformitate cu Ordonantra

de UrgenlS nr. 142 din 28 octombrie 2008
11. Certificat de clasilicare eliberat de ANT pentru structura de primire turistici cu funcliuni

de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 9i in conformitate cu

ordonanla de urgenle nr. 142 din 28 octombrie 2008 (in cazul modernizirii/extinderii).
12, Declaratie pe propria rispundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in
categoria "Iirma in dificultate", semnata de persoana autorizate sA reprezinte intreprinderea,
conform legii. Declaralia va fi dati de toli solicitanlii cu exceplia PFA-urilor, intreprinderilor
individuale, intreprinderilor familiale 9i a societililor cu mai pulin de 2 ani fiscali.

13. Declaratie pe propria rispundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de

consiliere prin M 02 [Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)



14. Declaralie expert contabil din care si reiasi ci in anul precedent depunerii Cererii de

finanlare solicitantul a oblinut venituri de exploatare, veniturile din activit;lile agricole

reprezentand cel putin 500/o din acestea.

15. Alte documente iustificative:
- Declaralie de raportare a plifilor catre GAL campia Gevanu Burdea (obligatoriu

pentru toate proiectele);
- Declaragia pe propria rdspundere privind etigibilitatea solicitanului (obligatoriu

pentru toate proiectele);
- Angaiamentul beneficiarului privind crearea tocurilor de munci (obligatoriu

pentru criteriul de selec;ie CS2/CSa);
- Alte documente iustificative (se vor specifica de cetre solicitant, dupi caz)'

in vederea puncttrrii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sA depuni urmtrtoarele
documente iustificative:

cs7, Principiut valorificdrii caracterului inovator al investiriilor propuse, prin proiecte ce

v izeazd in ov ar e / d ivers ifi ca r e de pr odus / s ertt iciu / p roces,
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanlare.

CS2. principiul credrii de noi locuri de muncd, prin proiecte ce vizeazd crearea de noi locuri
de muncd,
Documente verificate: Cererea de finan;are, Studiul de fezabilitate,Anexa-1S-Angajamentul

beneficiarului privind locurile de munce create.

CSS. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durabile, prin proiecte ce vizeazd mdsuri de

imbundtd.tire a calitdrii mediului lnconjurdtoryi de crettere a eficientei energetice, prin:
utilizarea surselor regenerabile de energii; retehnologizarea Si/sau inlocuirea
echipamentelor cu unele mai eficiente energetic; colectareo selectivd $i cretterea gradului
de recuperare Si reciclare a de$eurilor,
Documente verificate: Cererea de finanIare, Studiul de fezabilitate

CS4. Principiul privind egalitatea de $anse, de gen ;i nediscriminarea, prin proiecte ce

vizeazd mdsuri de asigurare a egalitdtii de $anse ,i tratament, prin: angaiarea de persoane

din cate g orii delavo rizate.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; cererea de finanlare, Anexa-1s-Angaiamentul

beneficiarului privind locurile de munci create

Csl.Principiul lavorizdrii utitizdrii noilor tehnologii, prin proiecte ce vizeazd investitii in
echipamente tehnologice Si echipamente IT, inclusiv software'ul aferent'
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanlare.

Cerlnlele de conformitate ti eligibilitate pe care trebuie si le indeplineasce solicitantul:

EG1. Solicitantul trebuie si se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili:
Oiirlfmprile.,verJftiaiir fiqa misurii 3.1/6A, Cererea de Finanrare - Secfiunea 81, Doc.2
Situariile financiare, Doc.6 Documente care atest: forma de organizare a solicitantului/Doc. 6.1

Hotlrare iudecitoreasci/ 5.2 Act constitutiv, Declaralii partea F a Cererii de Finan;are, Doc.10

Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici 9i mijlocii, Doc. 11

Declaratie pe propria rispundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a

aiutoarelor de minimis, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerlului.



EGz. Investilia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de spriiin previzute
prin misuri:
Investilii pentru producerea gi comercializarea produselor non-agricole:

. fabricarea produselor textile, imbric;minte, articole de marochinirie, articole de hirtie
ti carton;

o fabricareaproduselorchimice, farmaceutice;
. activiteli de prelucrare a produselor lemnoase;
o industrie metalurgici, fabricare construclii metalice, magini, utilaje 9i echipamente;

o fabricare produse electrice, electronice,
o producerea de produse electrice, electronice, ti metalice, magini, utilaje 9i echipamente,

produclia de carton etc.
Investifii pentru activitili megtetugireqti:

. activitali de artizanat gi alte activiteli traditionale non-agricole (olirit, brodat,
prelucrarea manuali a fierului, linii, lemnului, pielii etc.)

Investi!ii legate de furnizarea de servicii:
o serviciimedicale,sociale,sanitar-veterinare;
o servicii de reparalii magini, unelte, obiecte casnice;
. servicii de consultanii, contabilitate, juridice, audit;
o activitlfi de servicii in tehnologia informagiei 9i servicii informatice;
. servicii tehnice, administrative, etc.

Investilii pentru infrastructuri in unitifile de primire turisticA de tip agro'turistic, proiecte

de activititi de agrement 9i alimentalie publicS;

Investilii pentru produclia de combustibil din biomasi (ex.: fabricare de peleli 9i bricheteJ in
vederea comercializirii.
Tipurile de operaliuni eligibile vor fi in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru

finan;are, Anexa 7 9i 8 ta Ghidul Solicitantului.
bAli:UAente,,,y,er!1ncatei Fi$a mdsurii 3.1/6A, Doc.1 Studiu de fezabilitate, Certificat constatator

emis de Oficiul Registrului Comer;ului, Doc.14 Certificat de urbanism [daci este cazul), Anexa 7

qi 8 Ia Ghidul Solicitantului.

EG3. Solicitantul trebuie si igi desfigoare activitatea aferenti investitiei finanlate in
teritoriul GAL:
ooein;ile:,yeriEqiite: cererea de finantare, Doc. l studiul de fezabilitate, Doc.3 Documente

pentru terenurile gi/sau clidirile aferente realizerii investiliilor, Doc. 14 Certificat de

urbanism/Autorizatie de construire [dupI caz), Certificat constatator emis de Oficiul Registrului

Comertului.

EG4. Solicitantul trebuie sA demonstreze capacitatea de a asigura cofinanfarea investi[iei:
Dtis!ti;iie$9. neriflciiiei Oeclaralia pe propria rdspundere a solicitantului din Seqiunea F a

Cererii de Finan;are.

EGS, Viabilitatea economici a investiliei trebuie si fie demonstratd pe baza prezentarii
unei documentalii tehnico-economice:
O,OSilliinte .iiirifliiie: Doc. 1 Studiul de fezabilitate, Doc. 2 Situarii financiare, Anexele B sau C

aferente Studiului de Fezabilitate;

EG6. intreprinderea nu trebuie si fie in diftcultate in conformitate cu liniile directoare
privind alutorul de stat pentru salvarea gi restructurarea intreprinderilor in dificultate:
bqeiisllnte..ir,veriff(.Bi Doc. 2 Situaliile financiare/Declaratie speciale privind veniturile
realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administralia

Financiari/Declaratria de inactivitate inregistrati la Administralia Financiari, in cazul

solicitanlilor care nu au desfagurat activitate anterior depunerii proiectului; Doc. 17 Declara;ie

pe propria rispundere cu privire Ia neincadrarea in categoria "firme in dificultate"'



EG7. Beneficiarul trebuie si dovedeasci dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmeazi si realizeze investilia sau dreptul de folosinfA o perioada de cel pufin 10 ani:
Documente verificate: Doc.3 Documente pentru terenurile gi/sau clidirele aferente realizirii
investiliei.

EG8. in cazul investiliilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodiriei agricole
trebuie si desfdqoare o activitate agricoli in momentul aplicerii:
Verificlrile pentru pensiunile agroturistice vor fi realizate in baza Ordinului 65/2013 cu
pt.fri}Afii!.:t**0i,nti! Doc. 1 Studiul de Fezabilitate, Doc.4 Extras din Registrul agricol emis de

Primiriile locale, pentru exploatatii; Adeverintd de la APIA 9i/ sau extras din Registrul
Exploataliei de la ANSVSA/ DSVSA.

EG9, Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de
clasificare previzute in legislalia nationali in vigoare:
p.q'qi&irita:faimdatdi Doc. 15 Aviz specific privind amplasamentul 9i funclionare obiectivului
eliberat de ANT pentru construcfia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire
turistice, Doc.16 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistice, in
cazul modernizirii/extinderii, Angajament ce investilia va fi introdusi in circuitul turistic
(Declaralia F din Cererea de finan;are).

EG10. Investilia va fi precedati de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 9i
dace aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislagia in
vigoare menlionati in capitolul 8.1:
Doqfaails,,,r,erifiiatai Declaralia pe propria rispundere a solicitantului din Seqiunea F a
Cererii de finanlare.

Procedura de seleqie aplicattr de Comitetul de selectie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare $i seleclie a

proiectelor se realizeazi in prima etapi la nivelul GAL CAmpia Givanu Burdea de catre experlii
angaiafi GAL cu atribu!ii in acest sens/experli externaliza!i, Comitetul de Seleclie a proiectelor 9i
Comisia de Contestalii. Angaialii din cadrul echipei de implementare a SDL verifici, pentru
proiectele depuse la nivel de GAL CAmpia Givanu Burdea, conformitatea, eligibilitatea ti
indeplinirea criteriilor de selecfie. Proiectele selectate la nivel de GAL Campia Givanu Burdea,

vor fi supuse verificirii finale qi de citre OJFIR / CRFIR.

Evaluarea $i seleclia proiectelor se va face respectand o proceduri de sele4ie nediscriminatorie

ti transparente a proiectelor, stabilite in SDL de citre GAL CAmpia Givanu Burdea 9i aprobati de

AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi seleclie a

proiectelor publicati pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro' Procedura de evaluare 9i

selectie face parte integrant5 din Ghidul solicitantului pentru accesarea Misurii 3.1/6A, conform
Anexei 16.
in procesul de selectie, GAL Cimpia Givanu Burdea va avea in vedere respectarea urmetoarelor
aspecte:

. promovarea egalitirii dintre berbari 9i femei qi a integrerii de gen, c6t 9i prevenirea
oricirei discriminAri pe criterii de sex, origine rasiali sau etnica, religie sau convingeri,
handicap, vArsti sau orientare sexuali;

. stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acliunilor, care si evite
conflictele de interese, care garanteaze ci cel pulin 50% din voturile privind deciziile de

seleclie sunt exprimate de parteneri din mediul privat 9i societatea civile.



Selecla proiectelor in cadrul GAL va fi realizati de cetre un Comitet de Selec;ie stabilit in SDL,

format din 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecfie a fost

stabilit un membru supleant. Componenta comitetulu de selectie este urnnatoarea:

Parteneri publi ci 42,860/o

Partener Sector Functia in CS Tip/Observatii
Comuna Vitine;ti public Membru Autoritate

publici
Comuna Resmire;ti public Membru supleant Autoritate

publicd

Comuna MarzdneSti public Membru Autoritate
publici

Comuna $torobineasa public Membru supleant Autoritate
publici

Comuna Branceni public Membru Autoritate
publici

Comuna Tigdnegti public Membru supleant Autoritate
publice

Parteneri pr iv ati 42,860/0

Partener Sector Functia in CS 'Iip /Observatii
S.C. AGRICULTURA DAN privat [agricol - Membru entitate privatS-
SERVICII S.R.L. cultivarea cerealelor) S.R.L.

S.C. AGROTOP S.R.L, privat (agricol -
c u I tiv are a c e r e al e I o r)

Membru supleant entitate private-
S.R.L.

S.C. BICAVAL GABPET privot (comer!) Membru entitate private-

coM s.R.L. s.R.L.

S.C. GABRIEL CONSTRUCT
s.R.L.

privat fservicii -
lucrdri de pregdtire a

terenului)

Membru supleant entitate private-
S,R.L,

S.C. $TEFIONUT COM privat (servicii - Membru entitate private-
S.R.L. restaurante) S.R.L.

S,C. SPICPO S.R.L. privat [productie -
fabricorea produselor
de morarit)

Membru supleant entitate private-
S.R.L.

Soci etate civ ilit 7 4,28o/o

Partener Sector Functia in CS Tip/Observatii
Asociatia "VITANCON
2OO9 VITANESTI"

agricol Membru ONG

Asocialia Club Sportiv
Vointa Toporu

sport Membru supleant ONG



7oe
Dezvottarea activiteIlor non-agricole in teritoriul GA-L

Criterii de selectie
CSt, Principiul valorificerii caracterului inovator al

investiliilor propuse, prin proiecte ce vizeazi
inovare /diversifi care de produs/serviciu/proces

10 puncte daci este indePlinit

0 puncte dacd nu este indeplinit

CS2. Principiul creirii de noi locuri de muncd, prin
proiecte ce vizeazi crearea de noi Iocuri de munci
Locul de munci nou creat prin proiect va fi cu normi
intreagS.

40 puncte maxim daci este

indeplinit

-prin proiect este creat un loc munca 20 puncte

-Drin Droiect sunt create douA locuri de munci 40 puncte
0 puncte dacd nu este indePlinit

CS3. Principiul stimularii dezvoltirii durabile 10 Duncte daci este indePlinit
0 puncte daci nu este indePlinit

CS4. Principiul privind egalitatea de ganse, de gen 9i
nediscriminarea, prin proiecte ce vizeazd misuri de

asigurare a egalitetii de ganse gi tratament, prin: angajarea de

o e rsoane din cate o o rii defavo rizate.

20 Duncte daci este indeplinit
0 puncte daci nu este indePlinit

CS5.Principiul favorizirii utilizirii noilor tehnologii, prin
proiecte ce vizeazi investi;ii in echipamente tehnologice ti
echiDamente IT. inclusiv software-ul aferent.

20 puncte dacd este indePlinit

0 puncte daci nu este indeplinit

Total: 100 puncte

Punctaiul minim pe care trebuie si-l ob;ini un proiect pentru a putea fi finantat: 40 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 departaiare [proiecte care au obtinut punctai pentru criteriile):
1. CS2. Principiul creirii de noi locuri de munce,' dacS proiectele supuse departajerii au

acelagi punctaj la CS2 atunci se trece la departajare conform criteriului 2:

Z. CsS.principiul favorizirii utilizerii noilor tehnologii,' dace proiectele supuse departajerii

au acelagi punctal gi la CS5, atunci se trece la departaiare conform criteriului 3:

3. CS1. Principiul valorificirii caracterului inovator al investiliilor propuse,'

in situalia in care dupi departa,area conform criteriilor menlionate mai sus, vor exista

proiecte cu punctai egal, departa,area finali se va face in func1ie de valoarea eligibili
totale a proiectului, astfel:
Valoarea totale eligibile a proiectului in ordine crescitoare, proiectele cu o valoare mai mici vor

avea Drioritate.

Data gi modul de anunlare a rezultatelor procesului de seleclie.
Rezultatele procesului de selectie vor fi anunlate dupl aprobarea Raportului de Selecgie (Final

sau tntermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grup de Acliune Locale "cAMPIA GAVANU

BURDEA' -www.galcampiagavanuburdea.ro. gi notificarea scrisd a solicitan;ilor. GAL notificl in
scris aplicangii cu privire la rezultatul evaluirii/selectirii proiectului $i la modalitatea de

depunere a contestaliilor de cetre aplicanti nemullumili de rezultatul evaluerii/selecterii
proiectului (daca este cazulJ.

Asocia;ia Grup de Ac;iune Locali "CAm

Pregedinte,
Toader Gabriel /'Z;;\\

., /rcrrurug r-ocltA\ a
9{cAi,rencrvnuu}3e-\- zunoEq o/o'
.I CAMPIA GAVANU I :e-\^ BURDEA -/3q1#,C;uoJq


