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Grupul deAcllune Loc.lt Muntele 5e6 Judetul f,lhor

Aprobat prin Hotirerea Consiliului Dlrector nr.74/29.01,2020
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PRELUNGIRE APEL DE SETECTIE
-vo anta detoliata-

Grupul de Aqiune LocaH Muntele $es anunll public Frelunrirea sesiunil de cerere de prolecte
LEADER.

r,rAsunn unsnrA pRtN APELUL DE sEtEcItEl
M1/6B -,,Dezvoltarea gi modernizarea satelor din teritoriul 6AL Muntele ges Iudetul Biho/'
Numdr de referintd a sesiunii cererii de proiectei M19.2{M1/58} - O?/tg - ?1.,O7.2015

DATA LANSARIT ApEtutut DE sErEcJtE: 31 tuLtE zo19

oatl uutrA oe DEPUNERE A PROTECIEIOR:26 martie 2020, ora t8s
La sfdrgitul perioadei se va publica pe site-ul www.salmunteleses.ro un anunt privind stadiul de
depunere a proiectelor,

LocuLgt tNTERvALUt oRAniru cnnr sE por DEIUNE pRotEcrErE:

+ Proiectele de depun la sediul 6AL Muntele ges Judetul Bihor din sat Spinug, Comuna Spinus, nr.
301, Judelul Bihor, ln zilele de miercuri si joi (intervalul orar 1700-1830), precum gi in ultima zi de
depunere in acelasi interval orar 1700-1830.

FoND NERAMBURSABIL TorAt DtsrontotyutAsuRA: 49,949,00 EURo

SUUA n4lXttvtA NERAMBURSABILA care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:
. intre 5.000 Euro 5i 50.000 Eurd proiect (beneficiar);
e Valoarea maximi eligibili (sumi nerambursabild) nu poate depdgi 200.000 de

euro/proiect Si va respecta cuantumul maxim prevlzut in figa tehnicd a mesurii din SDl.
daci acesta este mai mic de 200.000 de euro.

INTENSITATEA SPRIJINULUI, din totalul cheltuielilor eligibile:
. 100% pentru investifii negeneratoare de veniu
. 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publice;

. 90% pentru investitii generatoare de venit.
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PRAGUL MINIM ADMIS LA FINANTARE:

Pentru m;sura M/6B pragul minim este de 25 de puncte $i reprezinti pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanlare.

MODELUT DE CERERE DE FINANTARE pe care trebuie s6-l folosesci solicitantii (versiune

ed itabild):

se va utiliza cererea de finanlare aferentd Mdsurii M1/68, prezentatd in anexa la Apelul de
Seleclie 9i publicati pe site-ul www.salmunteleses.ro.

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE LA DEPUNEREA PROIECTULUI:

Doc, 1.

Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucr5ri de
Interven!ii/Memoriul justificativ
intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutului cadru al documenta!iei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum Si a structurii 5i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiecte de investitii gi Iucrdri de intervenlii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care oe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte
anterior finantate, tn completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul
trebuie sd depund un raport de expertizd teh nico-economicd din care sd reiasd stadiul
investiliei, indic6nd com ponentele/acliunile din proiect deja realizate,
componentele/actiunile pentru care nu mai existd finantare din alte surse, precum gi

devizele refdcute cu valorile rdmase de finantat. cheltuielile aferente tronsoanelor
executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu
cheltuieli neeligibile.
In Cererea de finantare se va bifa casuta documentului 1si in cazul prezenterrii Memoriului
justificativ pentru proiecte fara constructii-montaj.

Doc.2.1
certificat de Urbanism, valabil la data depunerii cererii de Finantare, eliberat in conditiile
Legii nr.50/1991, republicatd cu modificdrile si, completdrile ulterioare, privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii.

Doc. 3,

3.1. Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al com u nei/comu nelor, intocmit
conform legislaliei in vigoare privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotdr6re a Guvernului gi publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei (copie dupd
Monitorul Oficial).

5i

3.2. in situalia in care in Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public obiectivele
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o

5 sau nu sunt clasificate, solicitantultrebuie sd prezinte Hotdr6 realhota rarile
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consiliului local privind aprobarea modificdrilor gi / sau completdrilor la inventar in sensul
includerii in domeniul public sau detalierii poziliei globale existente sau clasificdrii, cu
respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 2L5/ 2OOI, republicatS, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, a administratiei publice locale, in privinta supunerii
acesteia controlului de legalitate al Prefectului, in condiliile legii (este suficientd
prezentarea adresei de inaintare cdtre institutia prefectului pentru controlul de
lega litate).
Sau

3,3 Avizul admin istratorului terenului aparlinAnd domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacd este cazul)
3.4 Documente doveditoare de cdtre ONG-uri/ Asocialii 9i fundatii privind dreptul de
proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, super-ficie, servitute/ administrare pe o perioadd de
L0 ani, asupra bunurilor mobile la care se vor efectua lucrdri, conform cererii de finantare:

Doc, 5.
Hotd16rea Consiliului Local/Hotd16rile Consiliilor Locale in cazul ADI/Hoti16rea Adundrii
Generale in cazul ONG/ Asocialii 9i fundalii pentru implementarea proiectului, cu
referire la insugirea/a proba rea de cdtre Consiliul Local/ONG/ Asocialii gi fundalii a

urmdtoarelor puncle (ob li gdto ri il i

. necesitatea, oportunitatea gi potenlialul economic al investitiei;
o lucrdrile vor fi prev;zute in bugetu l/bugetele local/e pentru perioada de realizare

a investitiei in cazul obtinerii finantdrii;
. angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantd a investiliei pe o perioadd

de minimum 5 ani de la data efectu;rii ultimei pl5{i;
o numdrulde locuitori deserviti de proiect;
o nominalizarea reprezenta ntu lui legal al comunei/ADl/oNG/ Asocialii si fundalii

pentru relatia cu GAL si AFIR in derularea proiectului;
. angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 6l este orientativ!!

Doc. 7.

7.1. Certificat de inregistrare fiscalS
7.2. incheiere privind inscrierea in registrul asocialiilor gi fundaliilor, definitivd si
irevocabild/
Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor 5i fundaliilor
sl

7.2,1, Actul de infiinlare 9i statutul AD|/ONG/ Asocialii 9i funda;ii

Do€. 11,
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiliile de igiena 5i sdnatate publici
sau

11.2.Notificare cA investilia nu face obiectul evaluarii condiliilor de igiend Si sdnetate
public6, dacS este cazul.
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Doc. 13.

Raport asupra utilizdrii programelor de finanlare nerambursabilS intocmit de solicitant (va

cuprinde amplasamentul investi!iei, obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile,
costuri Si stadiul proiectului, perioada derulSrii proiectului), pentru solicitanlii care au mai
beneficiat de finanlare nerambursabili incepdnd cu anul 2007 pentru aceleagi tipuri de
investitii.

Doc. 14.

14.4 Procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor si Documentele care atestd cd
beneficiarul a solicitat organelor competente in domeniu emiterea autorizatiilor de
funqionare (daca este cazu l)

Doc, 15,
Notificare, care s6 certifice conformitatea proiectului cu legislalia in vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar 9i cd prin realizarea investiliei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA judeleane, construclia va fi in concordan!6 cu legislalia in vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar 9i pentru siguranla alimentelor, dacd este cazul.

Doc, 16.

Extrasul din strategie, care confirmd dacd investilia este in corelare cu orice strategie de
dezvoltare nalionald / regional / judeleand / locald aprobatS, corespunzdtoare
domeniului de investilii precum gi copia hotd16rii de aprobare a strategiei.

20, Alte documente justificative (se vor specifica de cdtre solicitant, dupi caz).
- declaratia proiectantului semnaU Si Stampilatd privind sursa de preluri, dacd proiectul
impune;
- expertiza tehnicd a clSdirii pentru moderniza re/rea bilita re/renovare, dacd proiectul
rmpune;
declaralia pe proprie rdspundere a solicitantului cd nu se incadreazd in categoria
intrep rinderilor aflate in dificultate (daca e cazul);
- declaralia privind cumulul ajutoarelor de stat (daca e cazul);
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal/ GAL;
- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal/ AFIR.

CERINTE DE CONFORMITATE:

Verificarea conformitSlii administrative a Cererii de finanlare si a anexelor acesteia se realizeazi
in baza Anexei 8 - Figa de verificarea a conformitdlii.

Controlul conformitelii constd in verificarea Cererii de finantare:

- dac6 este corect completata;
- dacd este prezentatd pe suport de h6rtie gi in format electronrc;
- dac6 anexele tehnice 5i administrative cerute ?n partea E gi cele proprii GAL Muntele ges Judelul
Bihor, precum si a formularului Cerere de finantare sunt prezentate in doud exemplare: un
exemplar original gi un exemplar copie;
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- dacd existi pe CD formatul electronic al documentelor ata5ate: Cererea de finanlare, inclusiv
documentatia ataSat; acesteia (partea economicd a planului de afaceri/studiului de
fezabilitate/memoriu lui justificativ Si proiectului tehnic, etc.) Si copia electronici a dosarului
cererii de fina nlare,
- daci fiecare exemplar din Cererea de finanlare a fost legat, paginat Si opisat, cu toate paginile

numerotate manual in ordine de la 7la ,,n" in partea dreaptd sus a fiecdrei pagini, unde ,,n,,
reprezintd numdrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele anexare,
astfel inc6t sd nu permitd detagarea gi/sau inlocuirea documentelor;
- dacd exemplarul original are inscris pe copertd, in partea dreaptd - sus, mentiunea ,,ORlGlNAL,,,
dacd fiecare pagind poartd Stampila 9i semndtura solicitantului. Copiile documentelor originale
care rdm6n in exemplarele depuse ale proiectului (ex. act de proprietate, bilant contabil vizat de
administralia financiard) trebuie sd conlind mentiunea ,,conform cu originalul" fdcutd de cdtre
angajatul/expertu I care a verificat concordanta copiei cu originalul, a sernnat Si a datat ultima
pagind a documentului COPIE. Exemplarul copie va avea inscris pe copertii, in partea superioard
dreapti, mentiunea,,COPlE".

Verificarea cererii de finantare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea
conformitetii, specifice fiecdrei misuri (descrisa in Manualul de procedura aferent fiecarei mdsuri
si aflati pe site-ul www.galm u nteleses.ro); GAL Muntele fes Judelul Bihor i5i rezervd dreptul de a
solicita beneficiarului documente sau informatii suplimentare, dacd pe parcursul verificdrilor se

constatd de cdtre verificator cd acest lucru este necesar.

CERINTE DE ELIGIBILITATE:

Detaliile referitoare la verificarea eligibilitSliii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a

eligibilitSlii, sunt disponibile in Anexa 9 - Figa de evaluare generald a proiectului pentru Masura
M1/6B ;i in Anexa L2 - Manualul de procedurd gi evaluare generalS pentru Masura M1/68,
disponibile pe site-ul www.galmunteleses.ro.

Verificarea eligibilitdtii tehnice pi financiare constd in:
- verificarea eligibilitSlii solicita ntu lui;
- verificarea criteriilor de eligibilitate;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea Studiului de fezabilitate/DALI/Memoriu lui justificativ Si a tuturor documentelor

a nexate.

EG1 - Solicitantul trebuie si se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de infiintare gi funclionare, specifice fiecdrei categorii de solicitanli,
Declaratia pe propria rdspundere de la secliunea F a cererii de finanlare, Fi$a mdsurii din SDL.
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EG2 - Investitia trebuie sd se incadreze in tipul de sprijin previzut prin mdsurd:
o Modernizarea de str6zi 9i trotuare 9i amenajarea acestora pentru trafic pietonal;
o Modernizarea infrastructurii rutiere la scara redusa care faciliteaza accesul la obiective de

interes public precum si facilitarea accesului in zone in care infrastructura este foarte slab
dezvoltata;

. infiinlarea, amenajarea spaliilor publice de agrement pentru populalia rurald;

. infiinla rea/d ezvo lta rea 9i dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;
o infiinlarea gi/sau extinderea sistemelor de supraveghere video;
o Achizilionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale incadrul

primdriilor;
. infiintarea, modernizarea gi/sau dotarea infrastructurii de agrement gi turistic de uz public

conform specificu lui local;
. Modernizarea si dotarea infrastructurii publice (sedii primarii, baze sportive, stalii de

autobus, alt mobilier urban, camine culturale) astfel incAt de investitia in infrastructura
nou creatd sd beneficieze intraga populatie netS;

o Renovarea/rea bilitarea 9i dotarea unor clSdiri/ spatii destinate pastrarii si transmiterii de
mestesuguri, traditii, obiceiuri si alte tipuri de activitati traditionale din teritoriul GAL;

. Achizilionarea sau dezvoltarea de software gi achizilionarea de brevete, licenle, drepturi
de autor, mdrci.

Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucr6ri de Interventii/
Memoriuljustificati4 Figa mdsurii din SDL, Certificatul de Urbanism, dupd caz.

EG3 - solicitantul trebuie s5 se angajeze ci va asigura intre;inerea/mentenanla investiliei pe o
perioadd de minimum 5 ani de la ultima plate:

Se vor verifica: Hotd16rea Consiliului Local (Hotd16rile Consiliilor Locale in cazul ADI) 9i/ sau
Hotd16rea Adundrii Generale a ONG/ document echivalent specific fiecdrei categorii de solicitant.

EG4 - Investilia trebuie si demonstreze necesitatea, oportunitatea gi potenlialul
economic/social al acesteia:

Se vor verifica: Hotdr6rea Consiliului Local (Hotdr6rile Consiliilor Locale in cazul ADI) si/ sau
Hotd16rea Adundrii Generale a ONG/ document echivalent specific fiecirei categorii de solicitant.

EG5 - Investilia trebuie sd respecte Planul Urbanistic Generalin vigoare:
Se va verifica Certificatului de Urbanism, valabil Ia data depunerii Cererii de finantare, dacd
investitia respectd Planul Urbanistic General.

EG6 - Solicitantul nu trebuie sd fie in insolvenlS sau incapacitate de plati:
Se va verifica in Buletinul procedurilor de insolven!5 publicat pe site-ul Ministerului Justiliei dacd
solicitantuleste in situalia deschiderii procedurii de insolventd.
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EG7 - Investilia trebuie sd fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare na!ionald/regionali/
judeleand/locali aprobatd, corespunzdtoare domeniului de investilii:
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezulti cd investilia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare naliona ld/regiona l5/judetea nd/localS aprobatd, corespunzdtoare domeniului de
investitii precum 9i copia hotdrarii de aprobare a strategiei.

EG8 - Investitia si se realizeze in teritoriul TEADER al GAL Muntele fes Judelul Bihor:
Se va verifica dacd investilia se realizezd in comunele, respectiv tn satele componente, aferenre
teritoriului GAL Muntele ges Judelul Bihor.
Documente verificate Studiul de Feza bilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrdri de
Interven!iilMemoriul justificativ

Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, intocmit conform legislatiei in
vigoare privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotd16re a
Guvernului Si publicat in Monitorul Oficial al Romeniei (copie dupd Monitorul Oficial) 9i in situatia
in care, in Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public, investlliile care fac obiectul
proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globale, solicitantul
trebuie sd orezinte
sl

Hotd16rea Consiliului Local privind aprobarea modificbrilor gi/sau completdrilor la inventar in
sensul includerii in domeniul public sau detalierii poziliei globale existente sau clasificdrii, cu
respectarea prevederilor art. 1L5 alin (7) din Legea nr.275/ 20OL a administratiei publice locale,
republicat6, cu modificdrile gi completSrile ulterioare, in privinla supunerii acesteia controlului de
legalitate al prefectului, in condiliile legii (este suficientd prezentarea adresei de inaintare cdtre
Institutia Prefectului pentru controlul de legalitate al HCI- in condiliile legii, din care sd reiasd ci
documentatia a fost inregistratd la aceastS institutie).
sau

avizul administratorului terenului apartinend domeniului public, altul decat cel administrat de
comund (dacd este cazul)
sau

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/contract de concesiu ne/delegare a administrdrii bunului imobil, valabil penrru o
perioadi de cel pulin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare in cazul Asociatiilor si

fundatiilor. ONG-urilor.

GAL Muntele ges Judelul Bihor igi rezervd dreptul de a solicita documente sau informalii
suplimentare dacd, pe parcursul verificdrilor cerintelor de eligibilitate, se constatd c; este
necesar. lnformaliile suplimentare se vor solicita in scris, prin e-mail, cu confirmare de primire.

Cazurile in care expertul evaluator poate solicita informalii suplimentare sunt urmdtoarele:

' ?n cazul tn care studiul de fezabilitate/DAll, proiectul tehnic sau memoriul justificativ
contin informatii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau existd
informatii contradictorii in interiorul lor ori fa!5 de celelalte documente anexate cererii de
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finanlare. Numai in caz de suspiciune se solicitd extras de Carte Funciard pentru
documentele care atestd dreptul de proprietate.

' in cazul in care avizele, acordurile, autorizatiile nu au fost eliberate de cdtre autoritStrile
emitente intr-o formd care respectd protocoalele incheiate intre AFIR Si institutiile
respective.

' in cazul criteriilor de seleclie, se pot solicita clarificdri, documente suplimentare fdri
inlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanlare. Se acceptd orice
informalii si alte documente care certificd o stare de fapt existentS la momentul depunerii
Cererii de finanlare, care vin in suslinerea pi clarificarea informa!iilor solicitate din
documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare.

' Dacd informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectirii bugetului
indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situalii, tot prin aceea5i FiSe, cu
rugdmintea de it transmite bugetul rectificat conform solicitdrii expertului evaluator. in
situatii exceptionale, prin aceast; notificare se pot solicita Si alte clarificbri, a cdror
necesitate a apdrut ulterior transmiterii r6spunsului la informaliile suplimentare solicitate
inilial. in cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertulva intocmi bugetul
indicativ corect, solicitantul av6nd optiunea de a contesta bugetul numai dupd notificare
in urma raportului Comitetului de Seleclie a Proiectelor.

' in cazulin care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare 5i devizele pe obiect) existd
diferenle de calcul sau dacd incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu

este fecute corect.
r Nu sunt permise atet cheltuieli eligibile cet 9i cheltuieli neeligibile in cadrul cap. 4.L

Construclii gi ins;talatii, fdrd a se detalia in devizele pe obiect lucrdrile corepunzdtoare ce

se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt
echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

in cazul in care restul clocumentelor din Cererea de finanlare nu sunt in conformitate cu forma
cerut; la cap. 15.1 ,,Documentele necesore intocmirii Cererii de t'inonfore", Cererea de finantare
va fi decla ratd neeligibilS.

PROCEDURA DE SELECTIE APLICATA DE COMITETUL DE SELECTIE AL GAL:

Procesul de seleclie al proiectelor gi procesul de verificare a contestaliilor se desfSgoard potrivit
Procedurii de evaluare gi seleclie a proiectelor gi Procedurii de solulionare a contestatiilor st a
Regulamentelor de Organizare 5i Funclionare a Comitetului de selectie a proiectelor/Comisiei de
solutionare a contestatiilor, afigate pe site-ul www.ga lmu nteleses.ro gi la sediulGAL.
Procedura de evaluare $i selectie este detaliata in sectiune distinctd irr Ghidul Solicitantului
pentru mdsura M1/68.
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CRITERIILE DE SELECTIE cU PUNCTAJETE AFERENTE, PUNCTAJUI MINIM PENTRU SEIECTAREA

UNUI PRolEcT 5l cRlTERlltE DE DEPARTAJARE AtE PRoIECTELoR cU AcEtAgl PUNCTAJ, PE CARE

TREBUTE sA lr iruorplnrenscA sorrcrrnnrur:

Verificarea indeplinirii criteriilor de seleclie gi acordarea punctajului se realizeazd pe baza
formularului Anexa 10 - Figa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M1/6B, iar
metodologia de verificare se realizeaz6 pe baza Anexei L2 - Manualul de procedurd si evaluare
generald pentru Masura M1/68, disponibile pe site-ul www.salmunteleses.ro.

Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie sd cumuleze minim 25 de puncte.

Nr.
crt Criterii de seleclie M116B Punctaj GA[

L, Proiecte realizate in parteneriat 25 puncte

Proiecte care sunt depuse de parteneriate sub forma Asociatiilor de
Dezvoltare Intercclm unitard (A.D.l.) formate din UAT-uri si/sau
Asociatii si fundatii/ONG-u ri.

25 puncte
doco DA, 0
dqcd NU

2. Exploatarea resurselor de energie regenerabild - 20 puncte

Prin proiect se propun investilii in active fizice noi, care contribuie
la proteclia mediului, in sensul eficientizdrii energetice a clSdirilor,
respectiv a producerii energiei din surse regenerabile, dotdri care
contribuie la imbunStdtirea factorilor de mediu, reducerea noxeror,
diminuarea efectelor potenlialelor calamit6!i naturale.

20 puncte
doca DA, 0
daca NU

3, Proiectele care au un impact in teritoriul GAL -25 puncte

Investilia propus6 este amplasatd intr-o singurd comund,
obiective si rezultate demonstreazd un impact pozitiv
populalia mai multor loca litati/comu ne din teritoriul GAL

$es J udetu I Bihor.

iar prin
pentru

Muntele

25 puncte
daco DA, 0
dacd NU

4. Solicitanlii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investilie similari
30 puncte

Investitia propusd este amplasatd intr-o comund care nu a mai
primit sprijin din fonduri nerambursabile pentru o investilie similard
prin GAL Muntele Ses Judetul Bihor.

30 puncte
dacd DA, 0
doco NU
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in cazul proiectelor cu acela5i punctaj, departajarea acestora, se face in functie de urmdtoarea
ordine:

1) Valoarea eligibild a proiectului, exprimatd in euro, in ordine crescdtoare;

2) Solicitan-tii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investi-tie similard.

METoDoLtctA DE vERtFtcARE iru veoenee purucrARtt cRtrERlLoR DE sEtEcTtE:

Nr.
Crt Criterii de selectie M1/68

L, Proiecte realizate in parteneriat

Proiecte care sunt depuse de parteneriate sub forma Asocialiilor de Dezvoltare
Intercomunitard (A.D.l.) formate din UAT-uri si/sau Asociatii si fu nrjatii/ONG-uri.

Doc. 7.7. CertiJicat de inregistrore fiscold
Doc. 7.2. incheiere privind inscriereo in registrul osocialiilor gi fundaliilor, definitivd si
irevocobild/Certificdt de inregistrore in registrul osocidtiilor Si fundatiitor
St

7.2.1. Actul de infiintqre Si stotutul AD|/ONG/ Asocialii Si fundotii
2. Exploatarea resurselor de energie regenerabilS

Prin proiect sL5 propun investilii in active fizice noi, care contribuie la protectia
mediului, in sensul eficientizdrii energetice a clddirilor, respectiv a producerii energiei
din surse regenerabile, dotdri care contribuie la imbunStdlirea factorilor de mediu,
reducerea noxelor, diminuarea efectelor potentialelor calamitdti naturale.

Doc.7 Studiul de Fezobilitote / Documento[io de Avizore pentru tucrdri de tnterventii
/Memoriu justificotiv

3. Proiectele carer au un impact in teritoriul GAL

Investilia propusd este amplasatd intr-o singurd comun;, iar prin obiective gi rezultate
demonstreazd un impact pozitiv pentru populalia mai multor localitati/com u ne din
teritoriul GAL Muntele ges Judelul Bihor.

Documente verificote:
Doc. 7 Studiul de Fezobilitdte/ Documentotid de Avizare pentru Lucrdri de
I nte rve nti i/M e mo ri u j ustifi cotiv

4.
Solicitanlii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similard

amplasatd intr-o comuni care nu a mai primit sprijin din
pentru o investilie similarH prin GAL Muntele Ses Judetul

Investilia propusd este
fonduri nerambursabile
Biho r.
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Documente verificate:

Doc. 73 Roport osupro utilizdrii progromelor de finanlore nerombursobild

DATA MODUL DE ANUNTARE A REZULTATETOR PROCESULUI DE SETECTIE:

. Evdludred proiectelor depuse, inclusiv termene stdbitite

Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare si seleclie publicatd pe site-ul GAL
Muntele $es Judelul Bihor www.sa lm u nteleses. ro in care este descris procesul de evaluare in
vederea selecliei proiectelor, inclusiv procedura de solulionare a contestatiilor, in conformitate
cu prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. I3O3/ZOL3.
La nivelul GAL va funcliona un Comitet de Seleclie al Proiectelor gi o Comisie de Solulionare a

Contestaliilor a cdror componentd este stabilitd prin SDL (tn cazul Cortitetului de Selectie a
proiectelor) 9i aprobatd prin Hot6r6re AGA a GAL Muntele Ses ludetul Bihor.

Potentialul beneficia r/Solicitantul depune proiectul la GAL Muntele ges JurJetul Bihor, sub formi
de Cerere de Finanlare in 2 (doud) exemplare pe suport de h6rtie (respectiv 1 exemplar original si
L exemplar copie), precum gi in (2) doud exemplare in copie electronici pe cD (prin scanare).
Fiecare exemplar va contine formularul Cerere de finanlare corect completat gi anexele tehnice Si
administrative. Se vor utiliza formularele de cereri de finantare si formularele aferente fiecdrei
mdsuri proprii ale GAL Muntele $es Judelul Bihor puse la dispozitia solicitantilor pe site-ul
www.ga lm unteleses.ro sau la sediul GAL Muntele ges Judetul Bihor.

Proiectul se va inregistra in Registrul de Intrdri/lesiri al GAL Muntele ges Judelul Bihor gi i se va se
aplica un numdr de inregistrare pe adresa de inaintare, iar solicitantul primeste al doilea
exemplar al adresei de inaintare cu numSrul de inregistrare atribuit. Acest num6r este diferit de
numSrul de inregistrare (codul) atribuit Cererii de finantare.

Verificarea conformitdlii se efectueazd in termen de maximum 3 zile lucritoare de la depunerea
Cererii de finanlare. in cazul in care sunt necesare informalii suplimentare Fi acestea sunt
soiicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fi5ei de verificare a conformitdlii va fi de maxim
5 zile lucrdtoare, conform prevederilor prezentei proceduri. Informaliile suplimentare trebuie si
fie prezentate in maxim 2 zile lucrdtoare.

Dacd cererea de Finanlare este conformd se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate.
Dacd Cererea de finanlare este eligibilS se continu; cu evaluarea si punctarea criteriilor de
selectie. Verificarea criteriilor de seleclie si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanlare
se va face de cdtre aceeagi experli GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru Cererile de
Finanlare declarate eligibile 9i acceptate pentru verificarea criteriilor de seleclie, pe baza Cererii
de Finantare, inclusiv anexele tehnice gi administrative depuse de solicitant si dupd caz, a
informatiilor suplimentare solicitate.
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Toate verificdrile efectuate de cdtre personalul GAL Muntele $es Judetul Bihor vor respecra
principiul de verificare ,,4 ochi", respectiv vor fi semnate de cdtre minimum 2 experti cu atributii
in acest sens stabilite prin Figa Postului - unul care completeazi si unul care verificd.

in situa!ia in care sunt criterii de eligibilitate care necesitd clarificdri suplimentare, expertul
intocmeste o Figd de solicitare a informaliilor suplimentare, in care se solicitd documentete
suplimentare 5i care se va transmite solicitantului, acesta fiind obligat s;6 depund informaliile
cerute, la sediul GAL Muntele Ses ludetul Bihor, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data primirii
fi5ei.

Termenul de verificare a eligibilitetii 9i selectiei unui proiect depus la GAL Muntele Ses Judetul
Bihor este de maximunr 60 de zile de la data incheierii sesiunii de depunere a proiectelor.

. Moddlitated de prezentdrc d rezultdtului evqludrii

Dupd evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaboreazd gi se publicd pe site-ul
www.salm u nteleses.ro Roportul de evaluore ol proiectelor, care include proiectele eligibile si

selectate, proiectele eligibile si neselectate, proiectele neeligibile 9i proiectele retrase, care va fi
semnat de cei 2 experti evaluatori (responsabili tehnici) 9i aprobat de pre5edintele GAL. in termen
de maxim 5 zile lucrdtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele ses Judetul Bihor a

Roportului de evaluore al proiectelor se pot depune contestalii, la sediul GAL Muntele ges Judelul
Bihor din Comuna Spinug, sat Spinug, nr.301, judetul Bihor, personal/prin posta/prin curier, unde
se inregistreazd 9i de unde vor fi direclionate spre solulionare de cdtre managerul GAI spre
comisia de solulionare ia contestaliilor constituitd la nivelul GAL Muntele ses Judetul Bihor.
Atentie! Daca contestaliile sunt trimise prin pogtd sau curier, data expedi€)rii va fi cel tArziu a 5-a
zi lucrdtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele ges Jude!ul Bihor a Raportut de
evdluore ol proiectelor,

in cazul in care se depun contestalii, dupd solulionarea acestora, se publicd pe site-ul GAL
Roportul de Seleclie lntermedior, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate 5i eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanlilor, iar pentru proiectele
eligibile punctajul obiinut pentru fiecare criteriu de selectie, statutul inilial al proiectului, statutul
proiectului in urma instrumentdrii contestatiei 9i implicit rezultatul contestaliei, insolit de decizie
(admis sau respins).

Roportul de Selectie lntermediorva fi semnat de toti membrii prezenti ai Comitetului de Seleclie a

Proiectelor care au participat la evaluare, de catre reprezentantul cDRJ care participe ca

observator la procesul de seleclie, va fi avizat de cdtre reprezentantul legal sau altd persoand
desemnatd de consiliul Director al asocia-tiei gi va avea stampila GAL Muntele ges Judelul Bihor.

GAL va instiinta solicitanlii asupra rezultatelor procesului de evaluare gi seleclie prin publrcarea
pe pagina proprie de web a Roportului de seleclie lntermedidr si prin afi$area la sediul GAL.
Notificirile vor fi transmise de GAL prin e-mail, cu confirmare de primire din partea solicitantilor.
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Notific6rile transmise solicitanlilor trebuie sd conlind motivele pentru care proiectele nu au fost
selectate - se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau punctajul
oblinut pentru fiecare criteriu de seleclie - precum 5i perioada de depunere si solutrionare a
contestatiilor.

ATENTIE!! Dacd nu existd proiecte neeligibile sau eligibile 5i neselectate gi atunci c6nd varoarea
total; a proiectelor eligibile este mai micd sau egalS cu alocarea financiard a apelului de seleclie
respectiv, deoarece nu existd condilii care sa conducd la contestarea rezultatului procesului de
evaluare 5i seleclie, GAL Muntele ges Judelul Bihor va exclude din flux etapa de raport
intermediar gi perioada de primire a contestatiilor gi va elabora direct Raport de Seleclie Final.

Dupd incheierea acestui proces, comitetul de seleclie va intocmi Roportul de Selec;ie Finol,
publicat pe site-ulwww.galmunteleses.ro gi afigat la sediul cAL Muntele Ses Judelul Bihor.

in termen de 3 zile lucrdtoare de la aprobarea Raportului de seleclie, GAL Muntele ses Judetul
Bihor va notifica solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare gi selectie, cu exceplia
solicitanlilor care au fost deja notificali ca urmare a aprobdrii raportului de seleclie intermediar,
dacd este cazul. Notifir:5rile vor fi transmise de GAL prin e-mail, cu confirmare de primire din
partea solicitanlilor.

in maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului final de seleclie, cererile de finanlare
selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR in vederea verificirii de
conformitate 9i eligibilitate.

. Moddlitoteo de desfdgurare d procesului de seleclie a proiectelor

Comitetul de Selec!ie a Proiectelor reprezint; organismul tehnic cu responsabilitd!i privind
selectarea proiectelor depuse prin intermediul Mdsurilor de finanlare cuprinse in Strategia de
Dezvoltare LocalS a GAL. Muntele ges Judetul Bihor, in conformitate cu prevederile Caoitolului lX -
"Procedura de evaluare 9i selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL", din Strategia de
Dezvoltare Locald aprobatd de MADR prin Raportul Final de Selectie nr.92256/04.08.2016,

Lucrdrile comitetului de seleclie se desfSgoard cel pulin de 2 ori pe an, in fr-rnclie 5i de numdrul de
proiecte depuse pentru a fi evaluate;i ori de cete ori este necesar, pe intreaga perioadd de
implementare a Strategiei de Dezvoltare Locald.

Pentru transparenta procesului de seleclie a proiectelor Si pentru efectuarea activitetilor de
control si monitorizare, la intrunirile comitetului de seleclie a proiectelor va lua parte si un
reprezentant al Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale de la nivel judelean/regiona I din
cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurald Judeleand din cadrul Com pa rtimentului de
Dezvoltare Rurald Judeteand, desemnat de Directorul General.

Secretariatul Sedinlelor Comitetului de Seleclie a Proiectelor este asigurat de grupul de tucru
constituit la nivelul asoaiatiei GAL Muntele $es Judelul Bihor, prin manager si personalul tehnic
(exper!i teh nici/eva luatori proiecte).
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Grupul de lucru intocmegte toate documentele - suport ale intrunirilor Comitetului de Seleclie a

Proiectelor 9i le pune la dispozilia membrilor acestuia pentru analizd, evaluare gi aprobare: figele
de verificare a conformit6!ii/eligibilitS!ii/selec!iei proiectelor supuse aprobdrii comitetului,
Raportul de seleclie intermediar gi/sau final, Declaraliile privind evitarea conflictului de interese
pentru membrii Comitetului 9i evaluatori si alte documente, dup6 caz.

Selec!ia proiectelor se face aplicend regula ,,dublului cvorum", respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca in momentul selecliei s; fie prezenti cel plrtin 50% din membrii
comitetului de seleclie, din care peste 50% sd fie din mediul privat Si sociL'tate civi16. Seleclia se
face cu votul majoritdlii simple a celor prezenli din cadrul Comitetului de Selectie a Proiectelor.

Dacd unul dintre proiectele depuse pentru seleclie aparline unuia dintre membrii comitetului de
seleclie, pe rsoa na/orga n izalia in cauzd nu are drept de vot gi nu va participa la int6lnirea
comitetului respectiv. in caz de paritate de voturi, votul final ii va aparline pre5edintelui

Comitetului de Selectie.

Seleclia se face in ordinea descrescdtoare a punctajului de seleclie.
ln cazul proiectelor cu acela5i punctaj, se va line cont de criteriile de departajare.

Dupa parcurgerea procedurii de seleclie gi dupS caz, a celei de departajare, secretariatul
Comitetului de Selectie a proiectelor intocmegte Procesul verbal al gedinlei.
Rezultatele procesului de seleclie se consemneazd in Raportul intemediarfiinal de selec!ie.
Raportul de Seleclie Intermed ia r/Fina I va fi semnat de toli membrii prezenli ai Comitetului de
Selectie a Proiectelor care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ care participd
ca observator la procesul de seleclie, va fi avizat de cdtre reprezentantul legal sau altd persoand
desemnatd de Consiliul Director al asocialiei Si va avea Stampila GAL Muntele ses Judelul Bihor si
se va publica pe site-ul GAL www.galmunteleses. ro .

. Componenld 9i obligagiile comitetului de seleclie gi a comitetului de soluliondre d
contestafiilor

Comitetul de Selectie a Proiectelor:

F comitetul de tselectie este format din 7 membri titulari, selectati din r6ndul
mem brilo r/ pa rtene rilor GAL.

F La nivelul ludrii deciziilor, reprezentantii organizatiilor ce provin din mediul privat si
societatea civilS au o pondere de 85,71 lo conform SDL aprobat. in orice situafie,
ponderea acestor organizalii va fi mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de
Se lectie.

F Obligaliile comitetului de seleclie sunt cele consemnate in Regulamentul de Organizare si
Functionare a Comitetul de Seleclie, publicat pe site-ul GAL www.sa lm u nteleses. ro.
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Comisia de Solulionare a Contestaliilor:

) Comisia de Solulionare a contestaliilor reprezintd organismul tehnic cu responsabilitatri
privind solutionarea contestaliilor adresate in legdturd cu rezLtltatele procesului de
evaluare a proiectelor depuse pentru finanlare prin intermediul Strategiei de Dezvorrare
Locald a GAL Muntele ges Judelul Bihor.

F Obligaliile Comi$iei de Solu!ionare a Contestaliilor sunt cele consemnate in Regulamentul
de Organizare si Functionare a Comisiei de Solutionare a Contestaliilor, publicat pe site-ul
GAL www.ga lmu nteleses.ro.

. Desldgurareo procedurii de solulionare o contestdriilor, inclusiv perioada gi locotia de
depunere d contestafiilor, comunicoreo rezultotelor

Dupd evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaboreazd 9i se publicd pe site-ul
www.qalm u nteleses. ro Raportul de evoluare al proiectelor.in termen de nraxim 5 zile lucratoare
de Ia publicarea pe pagina de web a GAL Muntele Ses Judelul Bihor a Raportului de evaluare ar

proiectelor se pot depune contestalii, la sediul GAL Muntele ses Judetul Bihor din comuna
Spinug, sat Spinug, nr.301, judetul Bihor, personal/prin posta/prin curier, unde se inregistreazd si

de unde vor fi direclionate spre solulionare de citre managerul GAL spre Comisia de solulionare
a contestaliilor constituitd la nivelul GAL Muntele ges Judetul Bihor.
Atentie! Daca contestaliile sunt trimise prin po$td sau curier, data expedierii va fi cel tArziu a 5-a
zi lucrdtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele fes Judetul Bihor a Roportul de
eval uo re al proi ectelor.
Decizia privind rezultatul unei contestalii se face aplic6nd regula,,dublului cvorum,,, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul analizdrii contestaliei s5 fie prezenli cel
putin 50% din membrii Comisiei de Solutionare a Contestaliilor, din care peste 50% sd fie din
mediul privat Si societate civilS. Ad miterea/respingerea contestaliei se face cu votul majoritdlii
simple a celor prezenli din cadrul Comisiei de Solulionare a Contestaliilor. in caz de paritate de
voturi, votulfinal ii va apartine Pregedintelui Comisiei de Solutionare a Contestatiilor,

Dupd intocmirea 9i publicarea raportului de contestalie pe site-ul www.galmu nteleses.ro, cel
t6rziu in ziua urmdtoare aprobdrii lui, se notifici solicitanlii asupra rezultatului contestatiei, in
scris, prin email, cu confirmare de primire.

c Perioada de elahorare a raportului de solugiondre d contestdliilor

Raportul de contestatii este intocmit de secretarul Comisiei de Solulionare a Contestatriilor,
semnat de pregedinte acestei comisii si de membrii, gi avizat de reprezentantul legal al GAL
Muntele ges Judetul Bihor in relatia contractualS cu AFIR.
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in urma instrumentirii contestatiilor, Comisia de contestatii poate adopta urmdtoarele sotulii:
admis sau respins. Daca solulia propusd in urma reeva ludrii/reselectarii proiectului contestat
diferd de cea din Raportul de evaluare, solulia finald este cea datd de comisia de contestatii.

Termenul de instrumentare a contestaliilor depuse este de maxim 15 zile calendaristice de la
expirarea termenului de depunere a contestatiilor,

DATELE DE CONTACT ATE GAL UNDE SOLICITANTII POT OBTINE INFORMATII DETATIATE:
GRUPUL DE ACTIUNE LocALA MUNTELE $ES JUDETUL BIHoR
Reprezentat prin SILAGHI Gheorghina, presedinte GAL
Sat Spinug, Comuna Spinug, nr. 30L, Judelul Bihor
Telefon: 0740.207.498; e-mail: salmunteleses@vahoo.com

ALTE INFoRMATI pE cARE GAL LE coNstDEnA RerevANTE:
Nu este cazul.


