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1. Sesiuni în desfăşurare – măsurile M5/6A, M1/1B şi
M6/6B
În această lună, în cadrul Asociației GAL Valea Someșului este
deschisă sesiunea de depunere a proiectelor pentru măsurile:
 MĂSURA M5/6A ,,Sprijinirea de activităţi neagricole”
Data limită de depunere a proiectelor: 06.07.2018
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 29.06.2018.
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.
 MĂSURA M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru
populaţia rurală”
Data limită de depunere a proiectelor: 03.08.2018.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea
Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 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) sau depus 35 Cereri de Finanțare însoțite de documentele anexă cerute în Ghidul Solicitantului.
Responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor din cadrul GAL Valea Someșului au
înregistrat Cererile de Finanțare în Registrul Cererilor și au început procesul de verificare a conformității
acestora.
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.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului
de Selecție, din care minim 65% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul
urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la acesta

1

va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul
Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.
După ședința Comitetului de Selecție, responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția
proiectelor și monitorizarea întocmește Raportul de selecție. Acesta 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.
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.
Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării și modalitatea
de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un
proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum
și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil și a fost
punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru
care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum și
precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este
cazul.
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecţie pe site-ul
GAL Valea Someşului. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la
dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a
depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării. Analizarea contestaţiilor se realizează de către
Comisia de soluționare contestaţiilor a GAL Valea Someşului conform procedurii de evaluare care a stat
la baza evaluării și scorării proiectului în cauză. Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește un
raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui.
Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR.
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