
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI
pRotEcr FTNANTAT pRtN prrociAMuL NATIoNAL DE DEzvoLTARE nuRnlA

ANUNT DETALIAT Nr 34 din 11 .02.12019

LANSARE: APEL DE SELECJIE Nr. 512019

iatia Grupul de Acfiune Locald (GAL) Valea Buziului anunld lansarea Apelului de

clie Nr. 5120'19, pentru Programarea 2014-2020.
uiva fi deschis in perioad a 27.02.2019. - 05.04.2019, conform Ghidului de lmplementare

vigoare, pentru Submdsura 19.2 "Sprijin pentru lmplementarea Acliunilor in Cadrul

raiegiei de Dezvoltare Locald", pentru urmdtoarele misuri din cadrul Strategiei de

zvoltare Locald.
1l1C-Tran

i LEADER

Valea

na Cisldu Buz
-1400. data limi

tie sunt:

isura 1l1C - Transfer de cunogtinle
disponibile in cadrul Mdsurii '1l1C sunt in valoare de 50.890,98 euro;

uma ma rambursabili: 20.000 euro;

00% din totalul cheltuielilor eligibile pentru furnizori non-profit;
totalul cheltuielilor elig ibile perntru furnizori societdli comerciale.

isura 5/6A - Non-agricol
ibile in cadrul Mdsurii 5/6,4 sunt in valoare de 270.000 euro;

ra nraximi nerambursabile: 70.000 de euro/proiect in cazul activitSlilor de produclie,

icii medicale, sanitar-veterinerre, turism, agroturism si de agrement sau 50.000 de

rolproiect pentru proiectele de servicii.

italeaSpfljjnului 100o/o pentru finantarea de noi activitati non-agricole in mediul rural al

ritoriului GAL Valea Bu;laului conform Ghidului Solicitantului in vigoare pentru Masura 5/64,
blicat pe site-ul GAL Valea Buzaului ( www.qalvaleabuzaului.ro )

ra 10/68 - Suslinerea dezvoltirii zonei LEADER prin organizarea de evenimente
ibile in cadrul Mdsurii M10/68 sunt de 41.193,85 euro

: '10.000 euro.

00% in cazul proiectelor negeneratoare de profit
00% pentru investilii generatoarer de venit cu utilitate publicd.
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in cadrul Miisurii M11/6C sunt de 30'094 euro
bili. 10.000 euro

tensitatea sPriiinului :

O0% pentru operaliunile negeneriatoare de venit
pentru operatiunile g;eneratoetre de venit

odalitatea de desfdsurare a p ta ln contlnuare:

Era[,area proectefor se realizeazdde cdtre 2 angajati din cadrul GAL, cu atribulii in acest

[e]11
,i:

sens, in baza documentatiei aferente fiecarei masuri, documentatre disponibila pe site-ul

GAL Valea Buzaului unruw.galvi
Evaluarea consta in verifrcarea conformitatii proiectului, veriftcarea respectarii r:riteriilor de

eligibilitate in conformitate cu cerintele impuse pentru fiecare masura, si evaluarea

pu-nctajului proiectelor inbaza r:riteriilor de selectie stabilite prin fisa masurti din SDL
'perioada 

de evaluare si selectare a proiectelor va dura maxtmum 20 ztle lucratoare de la

data limita de depunere a proierctelor (inchiderea apelului)

Everluarea proiectelor va fi reelizala de un Comitet de Selectie compus din 7' membri, 3

fiincl entitati publice, li entitati private si 1 entitate a societatii civile Maximum 25% dintre

membrii Comitetului de Selectie apartin mediului urban. La selectia proiectelor se va aplica

regula "dublului cvorum", respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul

seTectiei sa fie prezenti cel putin 4 membri din cei 7 ai Comitetului de Selectie din care cel

putln 3 sa fie din mediul privat si societatea civila.
publicarea Raporlului de Evaluare a Proiectului se va face in primele 20 zile> lucratoare

dupa inchiderea apelului.
ln termen de 3 zile lucratoaTe, solicitantii care au fost notificati de catre GAL Valea

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

Buzaului, punctul de lucru din r;tr. Mihai Viteazu, nr.164 A, com Cislau, jud. Bu,zau.

Corrtestatiile depuse se vor solutiona in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea

aceslora
publicarea Raporlului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face c;el tarziu in
terrnen de 3 zrle de la inchiderr:a perioadei de depunere a contestatiilor.

Publicarea Raportului Final dt: Selectie a Proiectelor se va efectua in termern de 2 zile

lucratoare de la publicarea Raporlului de Solutionare a Contestatiilor,
ln termen de maximurm 15 zile lucratoare de la publicarea Raportului Final dr: Selectie a
proiectelor, acestea vor fi depuse la OJFIR de catre reprezentantul legal al GAL Valea

Buzaului.
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a Proiectelor depr-rse la GAL

(descrierea criteriilor de selectie specific GAL, punctajul acordat pentru fiec,are criteriu,

criteriile de departajare si punrlajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi

selectat), este prezentata in cadrul ghidurilor de finantare pentru fiecare masura lansata,

disponibile pe site-ul yuww.galvaleabuzaului.ro .

rii de Fin , versiune editabila, pe care trebuie sa-l foloseasc;a solicitantii

ntru accesarea fiecarei masuri in parte este disponibil pe pagina de internet a Asociatiei

rupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului www.qalvaleabuzaului.ro , in sectiunea

hiduri Finale".
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Doc ustificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului

in Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, in vigoare la

selectie, disponibil pe site-ul GAL Valea Buzaului

iectulur in conformitate cu

aborat de GAL se regasesc
ta lansarii apelului de

mente ve pe c;are trebuie sa le depuna solicitantul in vederela punctarii

in Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, in vigoare
selectie, disponibil pe site-ul GAL Valea Buzaului

riilor de selectie se regasesc
data lansarii apelului de

abuzaului.

Solicitantii finatarii trebuie sa in<jeplineasca gerintele de conformitate si de r-'liqibilitate

tionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii respective, in vigoare la data

nsarir apelului de selectie. Prevederile Ghidului Solicitantului se completeaza cu

glementarrle cuprinse in Manualul de Procedura aferent Submasurti 19.2 si cu Notele si

larificarile emise de AFIFt si publicate pe site-ul www.afir.info

edura d criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru

electarea unui proiect si criteriile de deparlajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv

rocedura de verificare se regasesc in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei masuri in pafte si

u fost stabilite cu aprobarea Cons;iliului Director al Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL)

aleaBuzaului conform Dteciziei Nr. 17 din 06.02.2019

p- si detaliate, va puteti adresa direct la Asociatia Grupul de

une Locala (GAL) Vak:a Buzaului, in punctul de lucru din str. Mihai Viteazu, nr.164 A, com

islau, jud Buzau, de luni pana vineri, intre orele 9,00- 14,00
e asemenea, ne puteti contacta prin telefon (0784286202, 0784286203) sau prin e-mail la:

zaulu

Manager proiecVReprezentat Legal
Dragomir Eusebiu Florin
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