
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 19 – luna IULIE, an 2018 

 

1. Prelungire  măsura M5/6A şi măsura M1/1B 

 

 MĂSURA M5/6A  ,,Sprijinirea de activităţi neagricole” 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea sesiunii pentru 

măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, lansată în perioada 

04.06.2018 -06.07.2018, cu prelungire 1 până la data de 03.08.2018,  

până la data de 03.09.2018.   

 

Data limită de depunere a proiectelor: 03.09.2018 

Pentru măsura M5/6A  suma totală disponibilă este de 519.552,37 euro. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100.000 

euro/proiect. 

 MĂSURA M1/1B ,,Cooperarea în scopul creării de forme 

asociative pentru  diversificarea activităților rurale” 

Data limită de depunere a proiectelor, în urma solicitărilor primite din 

partea potenţialilor beneficiari  s-a prelungit până la data de 03.08.2018. 

Pentru măsura M1/1B, suma totală disponibilă este  de 26.251,86 euro. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 13.000 

euro/proiect. 

 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul 

Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 

1. Prelungire  măsura 

M5/6A şi măsura M1/1B 

2. Evaluare proiecte 

M2/2A Sprijinirea şi 

dezvoltarea fermelor 

mici  

 



 
 

1
 

Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.  

 

2. Evaluare proiecte M2/2A Sprijinirea şi dezvoltarea fermelor mici 

Asociația GAL Valea Someșului se află în perioada de evaluare a proiectelor în cadrul măsurii 

M2/2A Sprijinirea şi dezvoltarea fermelor mici. 

La sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului (str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Ileanda, jud. Sălaj) s-

au depus 35  Cereri de Finanțare însoțite de documentele anexă cerute în Ghidul Solicitantului. 

În urma verificării a fost necesară solicitarea de informaţii suplimentare către potenţialii  

beneficiari. Timpul de răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare este de 5 zile lucrătoare de la 

luarea la cunoştiinţă a  fisei  E3.4L de către solicitant. După primirea informaţiilor suplimentare se 

continuă procedura de verificare, evaluare, selecție a proiectelor. 

Etapele evaluării acestor proiecte sunt: 

• verificarea conformității Cererii de Finanțare; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• verificarea criteriilor de selecție.   

Responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și responsabilul cu verificarea, 

evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea vor completa Fișa Generală de Evaluare a proiectului, 

asigurându-se astfel principiul „4 ochi”. Aceste fișe de evaluare se vor verifica și contrasemna de 

responsabilul administrativ manager.  

După parcurgerea acestor etape la sediul Asociației GAL Valea Someșului se va întruni 

Comitetul de Selecție a proiectelor. Acesta se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării 

strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție.  Acesta va fi întocmit 

la finalul perioadei de evaluare a proiectelor. Raportul va fi semnat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către 

respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la 

mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai 

puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul 

de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. 
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Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura 

de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa 

măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de selecţie va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie. 

Raportul de selecţie se postează pe site-ul GAL Valea Someşului și la sediul GAL-ului. 

În baza Raportului de selecţie publicat, GAL notifică în scris și/sau prin email (cu confirmare de 

primire) potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


