
l
I

Numarul de referinta a apelului de proiecte: | 12017

Data publicarii: 3 1.07 .2017

Nr I / 31.07.2017

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI

Anunta deschiderea in data de 31.07.2017, a primului apel de selectie proiecte, in cadrul sub-

masurii lg.Z -,,Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare

Locala,,, pentru cinci masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Valea Buzaului'

Asociatia GAL Valea Buzaului anunta deschiderea apelului nr 7 I 2017, incepand cu data de

31.07,2017, pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala:

Ml /lC - Transfer de cunostinte; M2 I 2A - Solutii inovative pentru o agricultura /

industrie alimentara competitive in interiorul GAL; M5 / 64 Non-agricol; M7 / 68 Servicii

de baza pentru economie si pentru populatia rurala (centre multifunctionale); M8 / 6B

Dezvoltarea satelor.

proiectele pot fi depuse pana pe data de 31.08.2017, inclusiv. Proiectele se vor depune la GAL

valea Buzaului, la punctul de lucru din com. cislau, str. Mihai viteazu, nr. 164 A, jud' Buzau,

zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 - 14,00, pana joi 3f '08'2018, inclusiv'

1. Fondurile disponibile sunt urmatoarele:

Nr
crt

MASURA NUMAR
ESTIMATIV

DE
PROIECTE

CONTRIBUTIE
PUBLICA

FONDURI
DISPONIBILE

(EURO)

I Ml / 1C-Transferde
cunostinte

2 < 100% 66.037,39

2. M2 I 2A Solutii inovative
pentru o agricultura / industrie
alimentara competitive in

interiorul GAL

4 <90Yo 356.438,80

aJ. M5 / 6A Non-agricol J <90Yo 270.000

4 M7 l68 Servicii debaza
pentru economie si Pentru
populatia rurala (centre

multifunctionale)

I < 100% 140.000

5. M8 / 68 Dezvoltarea satelor 7 < 100% 900.000

Suma maxima nerambursabila care poate

Ml/1C - Transfer de cunostinte;M2 I 2A

fi acordata pentru finantarea unui proiect pentru

Solutii inovative pentru o agricultura / industrie



u6

alimentara competitiv(: in interiorul CAL; M5 i 6,4 Non-agricol; M7 I 68 Servicii de baza

pentru economie si pentru populatia rurala (centre multifunctionale); M8 / 68 Dezvoltarea

satelor, din Strategia de Dezvoltare Locala, va respecta procentul contributiei publice si

valoarea financiara maxima a masurii respective din Planul de Finantare al SDL, aprobat de

DGDR AN4 - PNDR.

Apelul de sr:lecxie se va inchide in data de 31.08.2017, ora 13,00.

2.Componenta Cornitetului de Sek:ctie. Evaluarea proiectelor vafi realizata de un Comitet de

Selectie compus din 7 membri, 3 fiind entitati publice, 3 entitati private si I entitate a societatii

civile.Maximunt 25o/u dintre membrii Comitetului de Selectie apaftin me:diului urban. La selectia

proiectelor se./a aplica regula "dublului cvorum", respective pentru validarea voturilor este

necesar ca in mom€ntul s,electiei sa fie prezenti cel putin 4 membrii din cei 7 ai Comitetului de

Selectie din car,e ce[ putin 3 sa fie din mediul privat si societatea civila.

3.Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie se va desfasura dupa cum urmeaza:

- Perioada de r:valuare si selectare a proiectelor va dura maximum l5 ;zile lucratoare de la data

limita de depunere a proiectelor (inchiderea apelului).

- Publicarea ReLportului de Evaluare a Proiectului se va face in primele l5 zile lucratoare dupa

inchiderea apelr"rl ui.

- ln termen de 3 zile lucratoare, solicitantii care au fost notiflcati de cartre GAL, Valea Buzaului

ca proiectele acestora nu eLu fost selectate, pot depune contestatii la GAL Valea Buzaului, punctul

de lucru din str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, com Cislau, jud. Buzau.

- Contestatiile clepuse se vor solution in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea acestora.

- Publicarea RaLportului Clomisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face cel tarziu in termen

de 3 zile de la inchi,derea perioadei de depunere a contestatiilor.

- Publicarea lLaportului Final de Sele,ctie a Proiectelor se va efectua in termen de2zile lucratoare

de la publicareeL Raportului de Solutionare a Contestatiilor.

- In termen de, maximurn l5 zile lucratoare de la publicarea Raportului Final de Selectie a

proiectelor, acesteavor fi depuse la OJFIR de catre reprezentantul legal al GAL Valea Buzaului.
- Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a Proiectelor depuse la GAL (descrierea

criteriilor de selctie specific GA[., punctajul acordat pentru fiecare criteriu, criteriile de

departajare si punctajul nrinim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat), este

prezentata in cadrul ghidurilor de finantare pentru fiecare masura lansaLta, disponibile pe site-ul

www. galvaleab,uzau I ui.ro

ATENTIE! G,{L Valea Buzaului poate eclude etapa Raporlului de [:valuare a Proiectelor si

perioada de primire a contestatiilor si poate sa publice direct Raportul de Selectie Final, in
situatia in care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate, atunci cand

valoarea totala a proiectelor eligibite este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de
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selectie, dat fiirrd qa nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de

evaluare si selectie a proiectelor.

Solicitantii de finantare vor folosi ultimele variante ale Ghidurilor Solicitantului (GS)

af-ferenl. masr-r ri i respecti ve, d isponi bi I pe site-u | : www. galval eatruzau lu i.ro

Prevederile Chidurilor Solicitantului sunt in conformitate cu reglementarile cuprinse in

Manualul de Pror:edura aferent sub-masurii 19.2 si cu Notele si Clarificarile emise de

AFIR si publicate pe site-ul: www.afir.ro

SolicitaLntul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate

mentionate irr caclrul Ghidurilor Solicitantului aferente masurilr:r: Ml/lC transfer de

cunostinte; M2 ,t 2A Solutii inovative pentru o agricultura / industrie alimentara

competitive in inl,eriorul GAL; M5 / 6,{ Non-agricol; M7 I 68 Servicii de baza pentru

econonrie si penr[ru populatia rurala (centre multifunctionale); M8 I 68 Dezvoltarea

satelor.

Ghidurile Solicitantului, pentru masurile: Ml/lC - transfer rle cunostinle M2 I 2A

Solutii inorvative pentru o agricultura / industrie alimentara r;ompetitive in interiorul

GAL; M5 / 64 Non-agricol; Mi I 68 Servicii de baza pentru economie si pentru

populat"ia rurala (,centre multifunctionale); M8 l68Dezvoltarea satelor, pot fi consultate

pe site-ul lr,rrww.Elalvaleabuz.aului.ro si gratuit la CAI- Valeer Buzaului din str Mihai

Viteazu, nt 164 A, com Cislrau, jud Buzau.

Documentele anerxate Cererii de Finantare pe care trebuie sa le depuna solicitantul in

proiect, sunt prez,entate in czrdrul Cererii de Finantare si a Chidului Solicitantului, aferent

masurii respective, disponibile pe site-ul GAL V.B. www.gtrlvaleabuzaului.ro sau la

punctual dp lucru al Gal Valea Buzaului, unde pot intra in posesia lor (gratuit) in format

electro n ic.

Modelul formularelor si alte documente necesare beneficiarului pentru depunerea si

implenrentprea proiectului se gasesc pe site-ul GAL Valea Buzaului

wlyy4glalv+leabu;taului.ro sau la GAL V.B. , punctual de lucru din str Mihai Viteazu, nr

164A, com Cislau, jud Buzau.

Pentru informatii suplimentare detaliate, va puteti adresadirect la GAL Valea Buzaului, in

punctual de lur:ru din str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, com Cislau, jud Bruzau, de luni pana vineri,

intre orele 9,00 - 14,00, sau ne puteti contacta prin telefon (0184286202;0784286203)sau prin

e-mai | : gvaleabuz4ul u i @vahoo.com.

Nlanager proiect I reprezentant legal

Drasomir Eusebiu Florin
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