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ASOCIATIA GRUPUL PENTRU
DEZVOLTARE LOCALA
G.A.L. BACAUL VERDE

- SESIUNEA IULIE 2013Anunt publicat in data de 01.07.2013
Nr. de referinta apel de selectie: 3/2013
ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR.
3/2013
Masuri lansate
Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala - G.A.L. BACAUL
VERDE anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 3/2013
in perioada 01.07.2013 - 31.07.2013, pentru Masura 411-112
Instalarea tinerilor fermieri.
Data limita, locul si intervalul orar de depunere proiecte
Proiectele se vor depune pana la data limita 31.07.2013 la sediul
GAL BACAUL VERDE din comuna Tamasi, sat Tamasi, in incinta
primariei, etaj 1, judetul Bacau in intervalul orar 8.00 - 12.00.
Fondul disponibil si suma maxima
Fondul disponibil (pe sesiune) si suma maxima nerambursabila
care poate fi acordata pentru finantatea unui proiect sunt
urmatoarele:
Masura Fondul disponibil
(FEADR+contributie nationala) Suma maxima
nerambursabila/proiect
411-112 272.000 euro 40.000 euro
TOTAL 272.000 euro Suma maxima a unui proiect este de 40.000 euro.
Declaratii beneficiar
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna urmatoarele declaratii:
- o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate
platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP
catre beneficiar
- o declaratie prin care se angajeaza nu faca schimbari la proiect
care sa duca la modificarea criteriilor de eligibilitate si selectie pe
baza carora proiectul a fost selectat
Modelul declaratiilor solicitate este disponibil pe site-ul propriu GAL
www.galbacaulverde.ro.
Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie
Anuntarea rezultatelor pentru proiectele depuse in cadrul sesiunii
se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie al Comitetului de
Selectie. GAL Bacaul Verde va notifica solicitantii proiectelor, in
scris si prin intermediul site-ului www.galbacaulverde.ro privind
rezultatul evaluarii cererilor de finantare depuse la sediul GAL.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul
Toate documentele justificative pe care trebuie sa le depuna
solicitantul sunt mentionate in cadrul ghidurilor solicitantului
disponbile pe site-ul propriu GAL www.galbacaulverde.ro si pe
pagina web a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,
respectiv www.apdrp.ro.

indeplineasca solicitantul
Se vor respecta toate cerintele de conformitate si eligibilitate din
cadrul:
- Fisei Masurii 411-112 publicata pe site-ul propriu GAL
- Ghidului solicitantului aferent masurii 112 publicat pe site-ul
APDRP (cu anexele aferente)
Procedura de Selectie aplicata de catre Comitetul de Selectie a
GAL
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie GAL
(descrierea criteriilor de selectie, punctajul maxim acordat pentru
fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un
proiect pentru a fi selectat) este publicata pe site-ul propriu GAL.
Data si modul de anuntare a rezultatelor
Raportul de Selectie Intermediar se va
publica pana la data de 30.08.2013.
Beneficiarii vor fi notificati cu privire la
rezultatul selectiei pana la data de
06.09.2013.
Solutionarea contestatiilor (daca va fi
cazul) si publicarea Raportului Final de
Selectie se va face pana la data de
14.10.2013.
Raportul de Selectie Intermediar si Raportul de Selectie Final se
vor publica atat la sediul Gal cat si pe pagina web a Grupului:
www.galbacaulverde.ro.
Componenta Comitetului de Selectie a proiectelor
Selectia proiectelor este asigurata de un Comitet de Selectie format
din 5 membri: 2 reprezentanti ai administratiei publice/ institutii
publice, 2 reprezentanti ai sectorului privat si 1 reprezentant al
societatii civile (ONG).
Datele de contact GAL unde solicitantii pot obtine informatii
detaliate
Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta de luni pana
vineri, de la 8.00-12.00, la sediul GAL din localitatea Tamasi,
judetul Bacau (in incinta primariei), la numarul de telefon
0234/225025 sau la adresa de e-mail
galbacaulverde@galbacaulverde.ro.

