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Anunță, 
 

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul   

 

Măsurii 19.2_6.2/6A  - ”Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în 

teritoriul de tip LEADER”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației  

 GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

 

 

Data lansării apelului de 

selecție 

12.07.2017 

Data limită de depunere 

a proiectelor 

11.08.2017 

 Sesiunea este deschisă în perioada 12.07.2017-11.08.2017, sesiune 

lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de depunere pentru 

sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 

11.08.2017, ora 12:00. 

Locul și intervalul orar 

în care se pot depune 

proiectele 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_6.2/6A se va face la 

sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr. 26A,  judeţul 

Ialomița, astfel : 

- Luni – Joi : 09,00 – 13,00 ;  Vineri : 09,00 – 12,00. 

Fondul disponibil alocat 

în această sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_6.2/6A, în această sesiune 

sunt de 179.889,60 euro. 

Suma maxima 

nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru 

proiecte 

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile ce poate fi 

acordată unui proiect implementat prin GAL va respecta prevederile 

Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu 

poate depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu 

posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de 

euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și de agroturism. 

Model de Cerere de 

finanțare 

Modelul de Cerere de finanțare (versiune editabilă), pe care trebuie 

să o folosească solicitanții, se găsește pe pagina web a GAL 

www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”. 

Documente justificative Cererea de Finanțare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul 

standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din 

aceasta. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 

odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele Fișei 

măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de GAL 

pentru această măsură sunt publicate pe pagina web a GAL – 

www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”. 

http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/
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Cerințe de conformitate 

si eligibilitate pe care 

trebuie să le 

îndeplinească 

solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare 

a acestora 

Conform formularului ”Fisa de verificare a conformitatii – 

M19.2_6.2”, respectiv a formularului ”E1.2 - Fisa de evaluare 

generala a proiectului – M19.2_6.2”, publicate pe pagina web a GAL 

– www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”. 

Procedura de selecție 

aplicată de Comitetul de 

Selecție a GAL 
 

Selecția proiectelor se face în conformitate cu prevederile  

”Regulamentului de organizare și Funcționare al Comitetului de 

Selecție și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor”, publicat pe 

pagina web a GAL, www.galil.ro, la rubrica ”Cine suntem”.  

Atribuțiile Comitetului de Selecție și componența au fost elaborate 

având în vedere capitolul XI- ,,Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor depuse în cadrul SDL” din Strategia de Dezvoltare Locală 

2014 -2020. 

Criteriile de selecție cu 

punctajele aferente, 

punctajul minim pentru 

selectarea unui proiect   

și criteriile de 

departajare ale 

proiectelor cu același 

punctaj, inclusive 

metodologia de verificare 

a acestora 

Punctajele se calculează pe baza următoarelor criterii de selecție: 

CS1. Proiecte care propun diversificarea activității agricole a 

fermelor existente către activități non-agricole . 

1.1.Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a 

desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează 

să-și diversifice activitatea în sectorul neagricol. Activitatea agricolă 

trebuie să fie realizată pe o perioada continua de cel puțin 12 luni 

înainte de data depunerii cererii de finanțare – 10 puncte; 

 

CS2. Proiecte în sectoare cu potențial de creștere la nivel 

local:servicii pentru populația din spațiul aferent teritoriului 

LEADER, producție, agroturism, industrii creative și culturale, 

inclusiv meșteșuguri, activități de servicii in tehnologia 

informației. 

2.1.Proiecte ce vizează activități de servicii din sectoarele cu 

potențial de creștere. 

- Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN 

aferent serviciului – 25 de puncte; 

2.2.Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu 

potențial de creștere. 

- Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent 

activității de producție – 20 de puncte; 

 

CS3. Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de calitate al 

planului de afaceri în sensul ca solicitantul va face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția 

comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de peste 

30% din valoarea primei tranșe de plată. 

3.1.Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 

http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/
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sau activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea 

primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor 

din Planul de afaceri – 30 de puncte; 

3.2.Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 

sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 

40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în 

baza prognozelor din Planul de afaceri – 20 de puncte; 

 

CS4. – Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri 

în cadrul formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 și care 

dovedesc contribuția investiției propuse la realizarea Planului de 

Afaceri/marketing pentru crearea lanțului scurt și la 

consolidarea formei asociative locale – 20 de puncte; 

 

CS5. Proiecte care contribuie la consolidarea forței de muncă la 

nivel local prin crearea de noi locuri de muncă pentru populația 

locala ,in special pentru categorii de populație vulnerabile/aflate 

in situații de risc si rromi – 15 puncte. 

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 10 puncte! 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se 

face în funcție de: 

1.Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații 

mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, 

juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii 

destinate populației din spațiul LEADER GAL, etc.). 

2.Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 

îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și 

carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de 

prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, 

fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil 

din biomasă - ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, 

producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului 

etc. . 

 3.Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii 

turistice de agrement și alimentație publică). 

4.Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 

activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.). 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se găsește pe 

http://www.galil.ro/
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pagina web a GAL –www.galil.ro, în Fișa măsurii, Ghidul 

solicitantului, Fișa de evaluare generală a proiectului și Manualul 

de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de 

finanțare pentru proiecte de investiții, sprijin forfetar și servicii 

din SDL. 

Data și modul de 

anunțare a rezultatelor 

procesului de selecție  

Conform prevederilor ”Regulamentului de organizare și Funcționare 

al Comitetului de Selecție și Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor”, publicat pe pagina web a GAL, www.galil.ro, la 

rubrica ”Cine suntem”, astfel: 

- După ce toate proiectele supuse selecției în cadrul unei măsuri 

primesc Hotărâri de aprobare  a punctajului, Comitetul de Selecție 

emite raportul Intermediar. Raportul de Selecție  Intermediar face 

obiectul unei  Hotărâri a Comitetului de Selecție. 

- Raportul de Selecție  Intermediar va cuprinde înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 

acestora (euro), numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de 

Selecție intermediar va fi publicat pe pagina web a GAL Ialomița 

Centrală. În baza acestuia, GAL Ialomița Centrală va transmite 

rezultatele selecției către solicitanți. 

- Beneficiarii care au fost notificați de către GAL Ialomița Centrală 

asupra faptului că proiectele lor au fost declarate neeligibile sau nu 

au fost selectate pot depune contestații la sediul GAL Ialomița 

Centrală. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile 

lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL Ialomița Centrală a 

Raportului de Selecție Intermediară. 

- Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele 

care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluționării 

contestațiilor Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un 

Raport de Contestații care va fi semnat de către membrii comisiei și 

va fi înaintat Comitetului de selecție GAL. 

- În baza Raportului de Contestații, Comitetul de selecție va emite 

raportul final de selecție care va cuprinde înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 

acestora (euro), numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

- În momentul emiterii Raportul de Selecție Final rolul Comitetului 

de Selecție a proiectelor se încheie, pentru sesiunea de depunere 

proiecte respectiva. 

- După aprobarea raportului de selecție, GAL notifică beneficiarii. 

Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

sediul: comuna Munteni Buzău, str. Școlii, nr. 26A,  județul Ialomița, 

pagina web: www.galil.ro,e-mail: galcazanesti@yahoo.com.       

http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/
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Telefon/fax: 0243/260.511;  

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 

Monitorizarea 

proiectelor  

Activitatea de monitorizare reprezintă activitatea de urmărire a 

progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea 

proiectelor, de colectare a datelor şi informaţiilor necesare urmăririi 

stadiului implementării tehnice a proiectelor (realizare fizică şi 

rezultate).  

Monitorizarea proiectului începe din momentul semnării 

Contractului de finanţare şi se desfăşoară pe toată perioada de 

implementare a proiectului, continuând pe o perioadă de 3 ani după 

finalizarea activităţilor. Monitorizarea cuprinde două perioade:  

a) Perioada de implementare efectivă a proiectului (până la 

finalizarea activităţilor prevăzute în contractul de finanţare);  

b) Perioada post-implementare (3 ani de la data finalizării 

activităţilor prevăzute în contractul de finanţare).  

 

În perioada de monitorizare a contractului de finanţare, Autoritatea 

Contractantă va verifica menţinerea de către beneficiar a criteriilor de 

eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de afaceri şi cerute la 

acordarea celei de a doua tranşe de plată. 

 

http://www.galil.ro/

