Asociația Valea Tutovei și Zeletinului,
Sediul social: Sat Băcani, comuna Băcani, Județul Vaslui,
CUI 30086586
APEL SELECTIE
M421-1/2013-30.08.2013
Asociația Valea Tutovei și Zeletinului anunta lansarea în perioada 01 Iulie 2013 -30 August 2013 a primei
sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul axei 4LEADER este de
maximum 200.000 euro, iar Suma maxima a unui proiect nu poate depasi valoare de 400.000 Euro.
Fondurile disponibile pe sesiune : 40.800 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul masurii este de 20.400
Euro, iar suma minima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor se va face zilnic la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului, din sat Băcani, Comuna
Băcani, judetul Vaslui, în intervalul orar 09:00 – 12:00.
Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent masurii (versiunea 03), in vigoare in momentul lansarii apelului de selectie, disponibil gratuit pe
site-urile www.vtz.ro, www.madr.ro si www.apdrp.ro.
Solicitantul va anexa cererii de finantare Declaratia pe propria raspundere prin care se angajeaza sa raporteze catre
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza,
dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare
de la data efectuarii platii, modelul declaratiei fiind postat pe pagina web www.vtz.ro.
Termenul limita de depunere a proiectelor este 30 august 2013, ora 12,00.
Beneficiarii eligibili pentru finan are în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt:
• Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Func ionarea
Grupului de Ac iune Locală, dobândirea de competen e și animarea teritoriului” care au încheiat contract
de finan are cu APDRP în cadrul acestei sub- măsuri;
• Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară
activitatea pe teritoriul unui Grup de Ac iune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura
431.2 “Func ionarea Grupului de Ac iune Locală, dobândirea de competen e și animarea
teritoriului”, care are încheiat contract de finan are cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri.
Beneficiarii eligibili vor respecta prevederile fișei măsurii 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” din
PNDR, iar în situa ia în care GAL a prevăzut elemente suplimentare (spre exemplu, criterii de selec ie locală) în
PDL, acestea vor fi de asemenea respectate.
Precizări privind acţiunile eligibile :
Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat prin axa LEADER.
Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator şi în baza unui acord de cooperare.
Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 şi 3) din strategia
locală vor fi eligibile pentru sprijin.
Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind
dezvoltarea locală prin publicaţii comune, evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi de
personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Funcţionarea unei structuri comune este
cea mai integrată formă de cooperare.
Responsabilităţile fiecarui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două GAL-uri
implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile
pe care doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea
financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului.
În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională, pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz în care sunt eligibile
pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE.
Tipuri de acţiuni:
a)
Pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi
interpretare, multiplicare documente
b)
Investiţii pentru implementarea proiectelor comune
c)
Realizarea proiectelor comune de instruire
Nu este eligibil simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin
intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală).
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Nu este eligibil simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună (întrucât se poate
finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală).
Procedura şi criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare
Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte:
a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL –
implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.
b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului,
coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara
teritoriului.
c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de
experienţă ).
d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie şi
organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară,
implicarea diverşilor actori.
Procedura de selectie este afisata pe sit-ul www.vtz.ro si se face in baza punctajelor acordate pe fiecare criteriu de
selectie:
Nr.

CRITERII DE SELECTIE LOCALA

S1

Implică mai mult de două GAL-uri din România

10 pct

S2

Implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER +

5 pct

S3

Includ activităţi innovative

15 pct

S4

Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR

5 pct

S5

Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă

10 pct

S6

Se adresează tinerilor din zona rurală

10 pct

S7

Respectă normele de mediu

S8

Care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca

0 pct

beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.

10 pct

SGAL1

Se incadrează în obiectivele strategiei locale

5 pct

SGAL2

Are caracter pilot

5 pct

SGAL3

Vizeaza imbunatatirea accesului pe piata a produselor locale

SGAL4

Promoveaza patrimoniul natural/cultural/social

5 pct

SGAL5

Prin proiect se prevad actiuni de mediu

10 pct

TOTAL
Punctaj minim -10 puncte.

10 pct

100
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Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea
Raportului de Selectie de catre Asociatia Valea Tutovei si Zeletinlui si APDRP .
Solicitantii vor fi notificati în scris si prin intermediul paginii de internet www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor
si selectiei cererilor de finantare depuse .
Regulamentul Comitetului de selectie si contestatie se regaseste pe site-ul asociatiei.
Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri din mediul rural, din care:
- 4 membri reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile.
- 3 membri reprezentanti ai sectorului public.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 421 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului
Valea Tutovei si Zeletinului (Băcani, Ciocani, Coroiești, Gherghești , Iana, Ibănești, Ivești, Perieni, Podu Turcului,
Pogana, Pogonești, Puiești, Voinești) sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI (versiunea 03) – disponibil
GRATUIT pe site-ul www.vtz.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .
Date de contact pentru informații suplimentare:
- la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului Sat Bacani, comuna Bacani , judetul Vaslui
- la tel:0730652397;
- adresa de email: galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro
- pagina de web a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului www.vtz.ro
- site - ul APDRP: www.apdrp.ro;
- site - ul MADR: www.madr.ro;
Informatii privind derularea sesiunii de proiecte pot fi primite si la sucursala Asociatiei ValeaTutovei si Zeletinului din
municipiul Barlad, str. Epureanu, Nr. 34, Bl. D3, Sc. A, Ap. 1, parter, judetul Vaslui.
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt
disponibile la sediul GAL si la sucursala din Localitate Barlad, Str Epureanu, Nr 34, Bl D3, Sc A, Ap 1, parter, judetul
Vaslui.

