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Nota de aprobare si transformare a rapoftului de evaluare al proiectelor

in raport final de selqctie

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, a lansat pe data de

03.0g.2020 Apelul de selectie nr.7, prin care masLXra M2l2A "Solutii inovative pentru o

agricultura/industrie alimentara competitive in intpriorul GAL" a avut alocata suma de

t46.43g,g0 euro. Apelula fost inchis pe data de ao.ps.z020. Pe acesta masura s-au depus

12 proiecte, toate fiind conforme si eligibile. In pata de 29.t0.2020, a fost intocmit

Raportul de evaluare al proiectelor, unde primele 9 proiecte eligibile au fost selectate

pentru finantare, in ordinea descrescatoare a punctiFjelor si criteriilor de departajare, iar 3

proiecte, cele care au avut punctajele cele mai micil au fost neselectate pentru finantare.

Au fost trimise notificari catre toti beneficiarii in apeeasi zi cu elaborarea Raportului de

evaluare, pentru a da posibilitatea de a contQsta decizia Comitetului de Selectie.

Termenul a fost de 3 zile lucratoare, inclusiv pana marti 3.LL2O2O. Dupa expirarea

termenului legal de depunere a contestatiilor, la sediul GAL Valea Buzaului, nu s-a depus

nicio contestatie. Astfel, nu exista nicio modificare la Raportul de evaluare a proiectelor

pe masura M2l2A "Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara competitive

in interiorul GAL"

In aceste conditii, conform Ghidului GruSiurilor de Actiune Locala pentru

lmplementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, [ersiunea 09, Raportul de evaluare a

proiectelor devine Raport final de selectie la data semnarii si asumarii acestei " Note",

Manager proiect / Reprezentant legal
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