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Nr. înreg. 362-16.06.2017
ASOCIATIA GRUPUL DE AC IUNE LOCAL PROGRESSIO
LANSEAZA APELUL DE SELECTIE AL PROIECTELOR
pentru
MASURA M1/1A - “TRANSFER DE CUNO TIN E”

Data lans rii apelului de selec ie: 30.06.2017

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:
M 19.2 (M1/1A – 1/17 – 31.07.17)

Data limita de depunere a proiectelor: 31.07.2017, ora 12:00.
Locul i intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun în cadrul sesiunilor
lansate, la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Progressio din comuna Ilieni,
nr. 84 (conacul Sera), de luni până vineri în intervalul orar 10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii,
proiectele se pot depune până la ora 12.00.
Alocare total a m surii: 48.420,33 euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru m sur alocat în această sesiune este de 48.420,33
euro.
Suma maxim nerambursabil care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 48.420,33
euro
Intensitatea sprijinului va fi de: 100% pentru investiții negeneratoare de venit.
Valoarea proiectelor poate fi de minim 5.000 Euro
Modelul Cererii de finan are pe care trebuie s -l foloseasc solicitantul este disponibil pe siteul asocia iei în cadrul Măsurii 1/1A: „Transfer de cuno tințe”.
Cerin ele de conformitate si eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească,
metodologia de verificare a acestora, respectiv documentele justificative aferente proiectului cât i
documentele justificative în vederea punctării criteriilor de selecție - care trebuie depuse odată cu
depunerea proiectului - sunt detaliate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Ghidul Solicitantului este disponibil în biroul tehnic al GAL i poate fi accesat pe pagina de
internet al GAL alături de toate documentele aferente măsurii, inclusiv Cererea de finan are,
Procedura de selec ie a proiectelor aplicată de Comitetul de Selecție al GAL, Criteriile de
Selec ie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect i criteriile de
departajare ale proiectelor cu acela i punctaj.
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DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE AFERENTE PROIECTULUI
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul i
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții
care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de
programare anterioară, pentru acelea i tipuri de servicii.
2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de
servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare
nerambursabilă
3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cvuri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în
vigoare etc.)
4. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare
Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor i fundațiilor etc.).
5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 i 113 din OG nr. 92/2003,
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice,
pentru obligațiile fiscale i sociale de plată către bugetul general consolidat al
statului;
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora î i au sediul social i puncte
de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să
menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau
locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile
de TVA i/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
Graficul de e alonare a datoriilor, în cazul în care această e alonare a fost acordată.
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii i ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
7. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
a) Să fie datate, personalizate i semnate;
b) Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
c) Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere
al performanțelor i parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora i din punct de
vedere financiar i sunt transmise de către operatori economici reali i care îndeplinesc
condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.
8. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:
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a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte
de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii
(autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o
scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

sau

sau

c) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte
de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de
tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa
respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

d) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de
bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de
trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului
că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.
sau
e) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii
cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin
linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte,
deschis la o bancă;
*exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea
cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului.
Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.
9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații i
fundații
10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal
11. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace,
perioade i activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)
12. Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/
comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația agricolă*
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se
va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
13. Contract de muncă pentru formatori
14. Contract de închiriere/contract de colaborare/documente de proprietate pentru spațiul unde
se va desfă ura activitatea propusă
15. Lista de inventar pentru a justifica capacitatea tehnică
16. Contracte anterioare de prestări servicii/colaborare/scrisoare de recomandare care dovedesc
experiența anterioară
17. Declarație privind faptul că toate serviciile oferite prin aceste proiecte, vor fi gratuite i
accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu
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18. Declarație privind faptul că solicitantul se angajează să cuprindă în desfă urarea activităților
proiectului (activități de instruire profesională i dobândire de competențe respectiv acțiuni
de informare i difuzare de cuno tiințe) i beneficiari direcți sau indirecți ai măsurilor M2,
M9 i M10 inclusiv angajații i asociații beneficiarilor direcți
ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CERIN ELE DE CONFORMITATE I ELIGIBILITATE

Cerin ele i metodologia de aplicat pentru verificarea conformit ii
1.
Dosarul Cererii de finan are este legat, iar documentele pe care le con ine sunt
numerotate de c tre solicitant?
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate de către solicitant.
2.
Referin ele din Cererea de finan are corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de finan are?
Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.
3.
Cererea de finan are este completat i semnat de solicitant?
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:
A - PREZENTARE GENERAL
A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare
nerambursabilă.
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui
menţionat în documentele anexate, după caz.
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare
obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund
cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.
Pentru proiectele de servicii, expertul verifică i prezentarea locației unde se vor desfă ura
activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile i logistica pentru desfă urarea
activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de
desfă urare i a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).
A6. Date despre tipul de proiect i beneficiar:
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele
corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.
Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./
subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli
la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar
solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul
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este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1.
Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica
Observaţii.
Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare –
proiect de servicii.
A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare
categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele
constitutive ale solicitantului.
În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare
privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică
corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu
este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța
corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică
documentele constitutive ale solicitantului.
B - INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Informații privind solicitantul:
Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în
documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în
documentele justificative corespunzătoare.
Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de
documente.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista
de documente.
Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul
RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de
atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un
număr de înregistrare (cod RO).
B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în
documentele justificative corespunzătoare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum i specimenul
de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este
completat specimenul de semnătură.
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din
cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile
menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului
legal.
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR
B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei
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B3.2 Adresa băncii/trezoreriei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a
cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele
menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.
4.
Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
m surii?
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.
5.
Solicitantul a ata at la Cererea de finan are toate documentele anex obligatorii din
list ?
Expertul verifică dacă solicitantul a ata at toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei
documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.
6.
Copia electronic a Cererii de finan are corespunde cu dosarul original pe suport de
hârtie?
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin
sondaj.
7.
Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finan are este prezentat al turi de
forma electronic a Cererii de finan are?
Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.
8.
Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor
eligibile i neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest
scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.
9.
Fi a de verificare a conformit ii emis de GAL este ata at la Cererea de finan are i
este semnat de cel pu in doi exper i evaluatori?
Expertul verifică existența Fi ei de verificare a conformității emisă de GAL i dacă este semnată de
cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.
În cazul în care GAL este beneficiar, se verifică dacă fi a de verificare a conformității este semnată
de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.
Cererea de finan are va fi declarat ”neconform ” dac cel pu in un punct de verificare va
prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se men ioneaz la rubrica Observa ii, dar se continu
verificarea încadr rii proiectului pentru ca la final solicitantul s fie în tiin at de toate
condi iile neîndeplinite (dac este cazul).
1.
I) Modelul de Cerere de finan are utilizat de solicitant este în concordan cu ultima
variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finan are pentru proiecte de servicii, în vigoare la
momentul lans rii Apelului de selec ie de c tre GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de
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solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei),
cererea de finanţare este respinsă.
II) Modelul de Cerere de finan are utilizat de solicitant este în concordan cu ultima
variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finan are aferent subm surii din PNDR cu investi ii
similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar i cu investi iile prev zute în
proiectele ce vor fi finan ate prin Sub-m sura 19.2, în vigoare la momentul lans rii Apelului
de selec ie de c tre GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu
investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar i cu investițiile prevăzute
în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu
modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde
cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.
2.
Proiectul respect cerin ele men ionate în Apelul de selec ie?
Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în
ceea ce prive te valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile i alte elemente
specificate de GAL.
3.
Valoarea finan rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depă e te suma de 200.000
euro i dacă da, cererea de finanțare este respinsă.
4.
I) Localizarea proiectului de servicii respect condi iile stabilite prin Ghidul de
implementare?
Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul
GAL i/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile i pentru acțiuni realizate în afara
teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului
GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/
județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.
Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de
finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă localitățile din
care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care
fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi selectate
persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.
Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică (numai în cazul proiectelor ce se regăsesc
în obiectivele măsurii de formare profesională/informare i în cazul proiectelor care vizează
activități de informare i promovare a produselor agricole sau alimentare care fac obiectul unei
scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole) dacă locațiile descrise corespund
cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip, iar pentru acțiunile
demonstrative/de informare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor
desfă ura aceste acțiuni.
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Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spatiul LEADER i respectă
cerințele, expertul bifează pătratul cu „DA” din fişa de verificare a încadrării proiectului.
În caz contrar, expertul bifează „NU” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul
secțiunii II a fişei de verificare a încadrării proiectului.
În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
II) Localizarea proiectului de investi ii este în spa iul LEADER acoperit de Grupul de
Ac iune Local care a selectat proiectul, a a cum este definit în fi a m surii 19 din cadrul
PNDR 2014 – 2020 i în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (a a cum se menționează
în Cererea de finanțare) se regăse te/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul
GAL, cât i în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru
pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL i ponderea cea mai mare a
exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.
În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
5.
Proiectul pentru care s-a solicitat finan are este încadrat corect în m sura în care se
reg sesc obiectivele proiectului?
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fi a măsurii
din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fi a
măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.
6.
Obiectivele i tipul de investi ie/serviciu prezentate în Cererea de finan are se
încadreaz în fi a m surii din SDL?
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului i tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de
finanțare se regăsesc în Fi a măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce
a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.
7.
Domeniul de interven ie în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finan are, corespunde Domeniului de interven ie prezentat în SDL în cadrul m surii
respective?
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fi ei
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile
din Fi a măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fi ei măsurii din
SDL, proiectul este respins.
8.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interven ie pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zu i în fi a tehnic a m surii
din SDL, sunt completa i de c tre solicitant?
Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat
proiectul, precum i indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fi ei măsurii din
SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA i completează tabelul cu
informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea
8
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corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU i cererea de finanțare este
respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost
completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" i completează tabelul cu
informația corectă.
II. Verificarea documentelor anexate
Prezen a documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii de
finan are. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu
corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsu ele corespunzătoare „Nu este cazul” din
partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este
cazul”.
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finan are cu originalele aflate la
solicitant se efectuează prin bifarea căsu ei corespunzătoare din coloana „Concordan ă copie cu
originalul”, unde este cazul.
DOCUMENTE DE PREZENTAT
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare
nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de
identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul i
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de
solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de
programare anterioară, pentru acelea i tipuri de servicii.
2.Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente
similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare
nerambursabilă1
3.Documente care să ateste expertiza experților de a
implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate,
referințe, atestare ca formator emise conform legislației
naționale în vigoare etc.)
4.Documente constitutive/Documente care să ateste forma de
organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic,
Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare
Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor i fundațiilor etc.).

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTE
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
*
În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că copiei cu originalul, bifând căsuța
documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul corespunzătoare în coloana
va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu ’’Concordanța copie cu
elementele pe care trebuie să le conțină.
originalul”.

A este do u e te tre uie să o ți ă date o rete privi d o ie tivul proie tului, lo ația și perioada de desfășurare,
u ărul de a țiu i, u ăr de parti ipa ți et , î fu ție de tipul servi iului. Do u e tele tre uie să prezi te viza
fi a țatorului.
1
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5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale i Controlul conformităţii va consta
sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 originalul documentelor i
i 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, expertul verifică concordanța
republicată, de către:
copiei cu originalul, bifând căsuța
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor corespunzătoare în coloana
Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale i ’’Concordanța copie cu
sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
originalul”.
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora î i
au sediul social i puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile
de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul
este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să
menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui
să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA i/sau alte documente
aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
Graficul de e alonare a datoriilor, în cazul în care această
e alonare a fost acordată.
Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale Controlul conformităţii va consta
trezoreriei /băncii i ale contului aferent proiectului FEADR în verificarea existenței
(denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului documentului. Se solicită
în care se derulează operațiunile cu AFIR).
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în Controlul conformităţii va consta
vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să în verificarea existenței
aibă cel puțin următoarele caracteristici:
documentului. Se solicită
Să fie datate, personalizate i semnate;
originalul documentelor i
Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; expertul verifică concordanța
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de copiei cu originalul, bifând căsuța
bunuri/servicii.
corespunzătoare în coloana
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund ’’Concordanța copie cu
cerințelor din punct de vedere al performanțelor i parametrilor originalul”.
din cererea de oferte, al obiectului acestora i din punct de
vedere financiar i sunt transmise de către operatori economici
reali i care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de
către experții evaluatori.
Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către Controlul conformităţii va consta
beneficiar*:
în verificarea existenței
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci documentului.
zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în
cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin
10
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certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o
scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii
licitaţiei de proiecte;
sau
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci
zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în
cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi,
sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste
sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;
sau
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat,
emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat
cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data
închiderii licitaţiei de proiecte;
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul
responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte
scopuri 50% din cofinanțarea privată.
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe
teritoriul României.
sau
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare
faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit
vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte,
deschis la o bancă;
*exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe
proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor
prezenta dovada cofinanțării private la data semnării
contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.
Certificat constatator emis conform legislației naționale în
vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în
proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG
nr.26/2000 cu privire la asociații i fundații.

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
Controlul conformităţii va consta
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor în verificarea existenței
Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
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originalul”.
Program de promovare (care include planul de informare Controlul conformităţii va consta
defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade i activități de în verificarea existenței
promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)
documentului.
Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract
de concesionare/comodat/ închiriere/ administrație) pentru
exploatația agricolă*
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului
agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei
înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
Contract de muncă pentru formatori

Contract de închiriere/contract de colaborare/documente de
proprietate pentru spațiul unde se va desfă ura activitatea
propusă

Lista de inventar pentru a justifica capacitatea tehnică
Contracte anterioare de prestări servicii/colaborare/ scrisoare de
recomandare care dovedesc experiența anterioară

Declarație privind faptul că toate serviciile oferite prin aceste
proiecte, vor fi gratuite i accesibile tuturor persoanelor din
teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicită
originalul documentelor i
expertul verifică concordanța
copiei cu originalul, bifând căsuța
corespunzătoare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
12
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Declarație privind faptul că solicitantul se angajează să
cuprindă în desfă urarea activităților proiectului (activități de
instruire profesională i dobândire de competențe respectiv
acțiuni de informare i difuzare de cuno tiințe) i beneficiari
direcți sau indirecți ai măsurilor M2, M9 i M10 inclusiv
angajații i asociații beneficiarilor direcți
Alte documente justificative, după caz

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformităţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Se va considera c proiectul nu este încadrat corect i Cererea de finan are este respins dac
cel pu in un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.
În acest caz, concluzia verific rii este comunicat solicitantului i verificarea cererii de
finan are se opre te în aceast etap .
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
Denumire solicitant: Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic: Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Func ie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Data lans rii apelului de selec ie de c tre GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către
GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului i a
eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data înregistr rii proiectului la GAL: Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.
Obiectivul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Not ! Proiectele mixte (investiții i servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției
pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex., proiecte de
cooperare).
Amplasarea proiectului: Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.
1. VERIFICAREA ELIGIBILIT

II SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul apar ine categoriei solicitantilor eligibili pentru m sura prev zut în Strategia
de Dezvoltare Local a GAL?
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fi a măsurii
de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic i obiectul de activitate al solicitantului. Se
verifică documentele de înființare/certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a
acestuia.
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile
de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se
încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează
poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi
declarată neeligibilă.
1.2 Solicitantul respect criteriile de eligibilitate prev zute în Apelul de selec ie publicat de
GAL, preluate din Fi a m surii din SDL?
Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de
eligibilitate din Fi a măsurii din cadrul strategiei. Dacă în urma verificării se constată respectarea
condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare i
14

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție, expertul bifează pătratul cu DA. În caz
contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica
Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Nu se vor verifica criteriile de
eligibilitate suplimentare stabilite de GAL.
1.3 Solicitantul i-a însu it în totalitate angajamentele luate în Declara ia pe proprie
r spundere – Anexa 2 la Cererea de finan are?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor
punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere i dacă aceasta este datată i semnată, iar
dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însu ite prin
Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în
liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
1.4 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?
Expertul verifică dacă din Declaraţia pe propria răspundere reiese faptul că solicitantul nu se află în
procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare
temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceea i natură
prevăzute de legislația sau de reglementările naționale i Buletinul procedurilor de insolvență
publicat pe site-ul Ministerului Justiției. Expertul verifică documentul ata at la Cererea de finanțare,
respectiv certificatul emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației
naționale în vigoare, semnat i tampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună
înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare
sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000.
1.5 Solicitantul se angajeaz c asigur cofinan area serviciului (doar în cazul proiectelor
pentru care este prev zut în Fi a tehnic a m surii din SDL cofinan are privat )?
Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a
punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de
semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru
care în Fi a măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).
1.6. Solicitantul şi-a îndeplinit obliga iile de plat a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de
asigur ri sociale c tre bugetul de stat
Expertul verifică certificatele de atestare fiscală eliberate de autoritățile competente i verifică dacă
solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetul de stat.
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE
Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 14 i art. 20(1) litera (a) din Reg. (UE) nr.
1305/2013:
2.1 Solicitantul are prev zut în obiectul de activitate activit i specifice domeniului?
Se verifică conform Certificatului constatator ORC, act constitutiv, statut sau orice document legal
din care rezultă domeniul de activitate dacă solicitantul are în obiectul de activitate activități
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specifice domeniului de formare profesională i/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii
de finanțare.
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnic i financiar necesare derul rii activit ilor
specifice?
Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure
capacitatea tehnică i financiară. Pentru capacitatea financiară se verifică situațiile financiare depuse
de solicitant (bilanț, contul de profit i pierderi – după caz).
2.3 În Cererea de finan are solicitantul demonstreaz prin activit ile propuse i cerin ele
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea i necesitatea proiectului?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare, punctul A4 Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu
Prezentarea proiectului
obiectivele măsurii, cu cerințele din Ghidul solicitantului
elaborat pentru măsura respectivă i apelul de selecție
publicate de GAL.
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de
servicii/acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele i
a specificat perioada de referință.
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor
Ghidului solicitantului elaborat de GAL i apelului de
selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.
Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea
de finanțare reiese oportunitatea i necesitatea proiectului,
astfel:
- activitățile propuse prin proiect, privind necesitatea i
eficiența lor legate de realizarea obiectivelor
proiectului;
- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv
maximum 28 persoane la activitățile de formare a
fost respectat;
- nr. de participanți: minimum 20 persoane la
activitățile de informare a fost respectat;
- durata minimă a activităților de formare/informare a
fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile);
- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare
profesională, informare sau activități demonstrative
identificate în teritoriul GAL;
- calificarea profesională a experților din proiect, în
baza descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului
de activități propuse;
- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat
cu gradul de complexitate al activităților;
- alocarea de timp pentru activități, este corelată cu
gradul de complexitate i cu alocarea de resurse
umane;
16
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-

Pentru proiectele care
servicii pentru populație

activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele
preconizate a se obține.

În cazul proiectelor de servicii care vizează servicii pentru
vizează populație, expertul verifică dacă:
- activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu
realizarea obiectivelor proiectului;
- alocarea de timp pentru activități este corelată cu
gradul de complexitate al activităților i cu alocarea
de resurse umane;
- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele
preconizate.

Dacă verificarea confirmă oportunitatea i necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,da”
din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „nu” i motivează poziția lui în rubrica
Observații din fi a de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?
Se verifică lista personalului implicat în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi
desfă urate de fiecare expert propus, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la
activitățile proiectului pe toată durata de desfă urare a proiectului i documentele care să ateste
expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe,
atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.) ata ate Cererii de finanțare. Cerința se
verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare.
2.5 Grupul int (dac este cazul) este format din persoane care î i desf oar activitatea sau
au domiciliul pe teritoriul GAL?
Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile
menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.
2.6 Solicitantul nu se reg se te în Bazele de date privind dubla finan are?
Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelări:
- existenţa bifelor în secțiunea C i a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de
finanţare nerambursabilă;
- din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului reiese că „proiectul propus asistenței
financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare
nerambursabilă”;
- verificarea în Baza de date (se ata ază print screen cu rezultatul verificării) FEADR sau alte
programe de finanțare pentru care AFIR, prin protocoale cu alți finanțatori, deține Baze de Date,
astfel:
 În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare
nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, Cererea de
finanțare va fi declarată neeligibilă;
 În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție sau documentelor
similare pentru proiectele de servicii care vizează acțiuni privind transferul de cuno tințe
(formare) i acțiuni de informare, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există
suprapunere totală cu propunerile din Cererea de finanţare, Cererea de finanțare va fi
declarată neeligibilă;
17

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

 În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție sau documentelor
similare pentru proiectele de servicii care vizează acțiuni privind transferul de cuno tințe
(formare) i acțiuni de informare, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există
suprapunere parțială cu propunerile din Cererea de finanţare, cheltuielile aferente
suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar
întreaga cerere devine neeligibilă;
 În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare
FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile”, atunci Cererea de finanțare va fi
declarată neeligibilă.
Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finanțări pentru
acela i serviciu, bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în
liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
2.7. Solicitantul dovede te experien
anterioar relevant în proiecte de formare
profesional .
Se verifică contractele anterioare, scrisoare de recomandare etc. dacă sunt pe domeniul formării
profesionale, dacă sunt eliberate pe numele solicitantului.
2.8. Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, vor fi gratuite
persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu
Se verifică Declarația reprezentantului legal dată în acest sens.

i accesibile tuturor

2.9. Solicitantul se angajeaz s cuprind în desf urarea activit ilor proiectului (activit i de
instruire profesional i dobândire de competen e respectiv ac iuni de informare i difuzare
de cuno tin e) i beneficiari direc i sau indirec i ai m surilor M2, M9 i M10 inclusiv angaja ii
i asocia ii beneficiarilor direc i
Se verifică Declarația reprezentantului legal dată în acest sens.
3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV
Verificarea constă în:
- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt
corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul i cheltuieli
pentru derularea proiectelor.
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând i
fundamentarea bugetară, care prive te corelarea dintre activitățile i resursele umane alocate
acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.
3.1 Informa iile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finan are sunt corecte
şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
- Cererea de finanțare
 Se verifică în Cererea de finanțare, activitățile propuse prin
- Bugetul indicativ
proiect i resursele alocate acestora.
- Fundamentarea bugetului pe  Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea
categorii
de
cheltuieli
informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului
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eligibile, corelat cu activitățile
i rezultatele proiectului


față de activitățile i resursele alocate acestora prin proiect.
Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe
cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente
fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu
suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în
categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop.
În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fi a de solicitare a
informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin mic orarea valorii cheltuielilor
eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu
explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele
greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată
eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.
b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare i Fundamentarea bugetului indicativ
corelat cu activitățile i rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul
efectuează modificările în buget i, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța
corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor
face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau
alte cauze care au generat diferenţele.
i în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cuno tință
de modificările efectuate, prin Fi a de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.
c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile i resursele
alocate, se poate aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se
realiza, atunci se bifează căsuța NU i criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.
3.2 Sunt eligibile activit ile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fi ei
m surii din SDL în care se încadreaz proiectul?
Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în
Fi a măsurii de servicii din SDL i preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile i neeligibile sunt trecute în coloanele
corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU
i îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind
neeligibile.
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor
neeligibile/eligibile?
Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi
recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare/ nu este plătitor de TVA (se va verifica
bifa din cererea de finanțare).
Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea
TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.
Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus.
În caz contrar, se bifează ”NU”. În cazul în care solicitantul nu menționează dacă este sau nu
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plătitor de TVA, se consideră TVA-ul neeligibil i se bifează ”DA”, menționându-se la rubrica
Observații situația identificată.
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA,
expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" i va opera modificările în
bugetul indicativ, motivându- i decizia la rubrica Observații.
4. VERIFICAREA REZONABILIT

II PRE URILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regase te în Baza de Date?
Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se regăse te în Baza
de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăse te,
expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.
Dacă categoria de servicii nu se regăse te în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele
finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.
4.2. Dac la pct. 4.1. r spunsul este DA, pre urile utilizate sunt în limitele prev zute în Baza
de Date?
Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele
finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de
evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza
de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.
În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta
baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 19
LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț
până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.
Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice/expertului non-cheie
(asistent manager, experți cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se
va consulta poziția ,,personal auxiliar“. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/experțilorcheie se va consulta poziția ,,expert formator”.
4.3. Dac la pct. 4.1 sau 4.2. r spunsul este NU (valorile nu se încadreaz în limitele admise în
baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofert conform fiecare bun sau serviciu a c rui
valoare nu dep e te 15.000 Euro i câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu
care dep e te aceast valoare ?
Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a
căror valoare este mai mare de 15.000 euro i o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu
depă esc această valoare.
În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de
informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța
corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul mic orării acestuia cu costurile
corespunzatoare i în tiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra
modificărilor facute.
Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date i a căror valori se încadrează
în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor i trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
Să fie datate, personalizate i semnate;
Să conțină detalierea unor cerinte minimale;
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Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei
ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se
regăse te în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă
prețurile.
4.4. Pre urile prev zute în ofertele anexate sunt rezonabile?
Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite
metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din
alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte
nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.
Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor
indiferent de metodele folosite pentru verificare.
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR
5.1 Planul financiar este corect completat şi respect gradul de interven ie public a a cum
este prev zut în Fi a m surii din Strategia de Dezvoltare Locală?
Se va verifica respectarea intensității sprijinului i a valorii maxime nerambursabile a proiectului,
conform prevederilor fi ei tehnice a măsurii din SDL.
În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională i de dobândire de competențe,
activități demonstrative i acțiuni de informare (art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), intensitatea
sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect.
În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole i alimentare (art. 16
din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 3.000
euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru activitățile de informare i promovare este de
maximum 70% din totalul costurilor eligibile.
a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.
b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar din
Fi a de evaluare generală a proiectului (servicii) E1.2L, bifează căsuță NU i motivează poziția în
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste
modificări prin intermediul formularului E3.4L.
6. VERIFICAREA CONDI IILOR ARTIFICIALE
6.1 Solicitantul a creat condi ii artificiale necesare pentru a beneficia de pl i (sprijin) şi a
ob ine astfel un avantaj care contravine obiectivelor m surii?
Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale
necesare pentru a beneficia de plăți i a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate atunci expertul
bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți i
avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare
NU.
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PROCEDURA DE SELEC IE A PROIECTELOR

Procedura de selecție nediscriminatorie i transparentă a proiectelor este stabilită în SDL de
către GAL i este aprobată de AM prin selecția strategiei. Procedura de selecție este publicată, în
vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL Progressio (www.galprogressio.ro).
Angajații GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie pentru
proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se
încadrează proiectul, i punctajul obţinut. Fi ele de verificare ale conformitații, eligibilității, fi a
verificării pe teren i a criteriilor de selecție trebuie să fie datate i să prezinte numele i semnătura a
doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor, în termen de maximum
20 de zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au
fost solicitate informații suplimentare. Astfel GAL va elabora Raportul de Selecție Intermediar în
max. 40 de zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:
− informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;
− prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
− necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii
la depunerea cererii de finanțare;
− necesitatea corectării bugetului indicativ
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depă i 5 (cinci) zile
începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situații
excepționale, se pot solicita i alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Reprezentanții GAL Progressio pot realiza vizite pe teren la amplasamentul proiectului
(în tiințând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea pe teren se va face
în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul Manualului de
procedură pentru evaluarea, selectarea i contractarea cererilor de finanțare, cod manual M01-01, în
vigoare.
Toate verificările efectuate de către angajații GAL Progressio vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează i un
angajat care verifică.
Verificarea finală a proiectelor va fi realizată de Comitetul de Selecție2 care semnează i
Raportul de Selecție cu privire la rezultatul procesului de evaluare i selectare.
Comitetul de selecție i Comisia de Soluționare a Contestațiilor este stabilit de către
organele de decizie (Adunarea Generală/Consiliul Director). Comitetul de selecție a proiectelor este
format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acțiune Locală Progressio.

2

Vezi o po e ța pe site-ul www.galprogressio.ro
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Comisia de Soluționare a Contestațiilor este format din 3 membri ai parteneriatului Grupului
de Acțiune Locală Progressio. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție i al comisiei de
soluționare a contestațiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant. În situația în care
persoana desemnată în Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu poate
participa, la lucrările unei sesiuni de selecție înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Membru supleant al Comitetului de
Selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pot fi parteneri publici, parteneri privați, societate
civilă respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a
Contestațiilor trebuie să fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat i ai
societății civile (inclusive persoane fizice relevante - maximum 5%), i maximum 25% entități
provenite din mediul urban. Componența Comitetului de Selecție/Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor i membri supleanți poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale/Consiliul
Director, păstrând în formă identică natura comitetului de selecție mai sus menționată cu privire la
constituirea acestora.
Obligațiile Comitetului de Selecție a proiectelor:
- Fiecare membru al Comitetului de Selecție respectă condițiile de evitare a Conflictelor de
interese i Semnează o declarație de confidențialitate i imparțialitate privind evitarea
conflictelor de interese (inclusiv experții tehnici care verifică i semnează proiectele
verificate)
- Verifică proiectele propuse pentru selecție de către experții tehnici, decide cu privire la
proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, respective studiază i
semnează rapoartele de selecție a sesiunii
Obligațiile Comitetului de Soluționare a Contestațiilor:
- Fiecare membru al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor respectă condițiile de evitare a
Conflictelor de interese i Semnează o declarație de confidențialitate i imparțialitate privind
evitarea conflictelor de interese
- Verifică conformitatea i eligibilitatea contestațiilor, decide cu privire la aprobarea sau
respingerea proiectelor respective, semnează rapoartele de contestație întocmite de către
experții tehnici
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de
selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat i societate civilă.
GAL Progressio va în tiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare i selecție
cu transmiterea unei Notificări i va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție
Intermediar i îl va afi a la sediul GAL-ului. Notificările transmise solicitanților vor conține
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile i/sau selectate – se vor menționa criteriile de
eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum i perioada de depunere i soluționare a contestațiilor. Contestațiile primite vor fi analizate
de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate
neeligibile sau au fost declarate eligibile i neselectate, pot depune contestații la biroul administrativ
GAL Progressio în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile
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lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL. In
maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța
rezultatul final al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție pe
site-ul GAL-ului, i prin afi are la sediul GAL.
CRITERII DE SELEC IE:
Pe parcursul sesiuniilor sunt înregistrate toate proiectele potențialilor beneficari, care vor fi
evalute conform procedurii interne.
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor lansate, la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune
Locală Progressio din comuna Ilieni, nr. 84 (conacul Sera), de luni până vineri în intervalul orar
10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 12.00.
Proiectele prin care se solicită finanţare prin intermediul Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală
Progressio”, sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform
principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție.
Nr.
crt.
CS1
CS2

CS3

Criterii de selec ie
Beneficiari care sunt la prima finanţare prin
programul LEADER
Furnizorul de servicii de formare
profesională sau alte servicii de transfer de
cunoştinţe şi de acţiuni de informare să aibă
experienţă relevantă în susţinerea cursurilor
de formare profesională în domeniile în care
doresc să formeze: ofertanţii trebuie să fi
implementat cel puţin 3 proiecte distincte de
formare profesională în domeniul vizat,
finalizate până la data depunerii ofertei
- 3 proiecte
- 4 proiecte
- 5 proiecte
- 6 proiecte
Furnizorul se obligă se formeze cel puţin o
grupă de 10 persoane
TOTAL

Punctaj
30 puncte
Max. 30 puncte

-15 puncte
-20 puncte
-25 puncte
-30 puncte
40 puncte

Observa ie
(doc. justificativ)
Se verifică baza de date
Copiile contractelor de
formare profesională

Cerere de finanțare

100 PUNCTE

Criteriile de selec ie sunt obligatorii i pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finan are: 10 puncte
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare mai mică.
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal i valoare nerambursabilă solicitată
identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
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METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE SELEC IE
1. Criteriu de selec ie – Beneficiarii care sunt la prima finanțare prin programul LEADER
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Baza de date şi/sau Cererea de
Se va verifica, în cererea de finanțare, Baza de date,
finanţare
dacă solicitantul a primit anterior sprijin comunitar, dacă
nu a primit se acordă 30 de puncte.
Nu se acordă punctaj fracționat.
2. Criteriu de selec ie - Experiență relevantă în domeniu
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Copiile contractelor de formare
Se va verifica, obiectul, durata contractelor de formare
profesională
profesională
3. Criteriu de selec ie - Furnizorul se obligă se formeze cel puţin o grupă de 10 persoane
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cerere de finanțare
Se va verifica Cererea de finanțare, prezentarea
activităților
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Criteriu de departajare 1
Valoarea nerambursabilă a
proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal i valoare nerambursabilă solicitată
identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistrării:

Se va completa conform numărului de înregistrare din
registru.
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Data i modul de anun are a rezultatelor procesului de selec ie: anunțarea rezultatelor se va face
în termen de 20 zile lucrătoare (în cazul în care nu au fost solicitate informații suplimentare) de la
încheierea termenului de depunere a proiectelor prin Raportul de Selecție Intermediar aprobat de
către Comitetul de Selecție al GAL. Raportul va fi publicat pe pagina de internet al GAL Progressio
i afi at la sediul GAL. Toți solicitanții vor fi notificați în scris despre rezultatele evaluării
proiectelor i despre modul i perioada dreptului de contestație.
Contesta ii privind decizia de finanțare a proiectelor pot fi depuse la sediul GAL Progressio în
termen de max. 5 zile lucrătoare de la primirea notificării asupra rezultatului selecției. In maximum
5 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța rezultatul final
al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție final pe site-ul GALului, i prin afi are la sediul GAL. Solicitanții care au depus contestație vor fi notificați în scris
despre rezultatul soluționării contestațiilor.
Proiectele trebuie realizate în aria acoperit de GAL Progressio care are în componență 15
localități din care 14 comune: Barcani, Boro neu Mare, Brate , Chichi , Comandău, Dalnic,
Dobârlău, Ilieni, Moac a, Ozun, Reci, Sita Buzăului, Valea Mare i Zagon respectiv ora ul Covasna
Beneficiarii au obliga ia de a raporta către GAL toate plățile autorizate i rambursate în cadrul
proiectelor selectate, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiari. Raportarea se va realiza după
primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile
lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul de declarație prin care beneficiarul va face raportarea
se poate procura din biroul tehnic al GAL sau se poate descărca de pe pagina de internet al GAL din
documentația aferenta apelului de selecție.

Pentru informa ii detaliate contactați biroul tehnic al GAL Progressio:
Adresa: comuna Ilieni, nr. 87, județul Covasna
Fax: 0267-347 747
Email: gal.progressio@yahoo.com
Pagina de internet: www.galprogressio.com
Programul de lucru cu clien ii: luni-vineri, între orele 10.00-14.00
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