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Asociația Valea Tutovei și Zeletinului,
Sediul social: Sat Băcani, comuna Băcani, Județul Vaslui,
CUI 30086586

Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului




APEL SELECTIE
 M 413.313-2/2013-04.10.2013

Asociația Valea Tutovei și Zeletinului  anunta lansarea în perioada 02 SEPTEMBRIE 2013 -04 OCTOMBRIE 2013 a celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru  Măsura  413.313  «Încurajarea activităților turistice»
Fondurile disponibile pe sesiune 85.000  Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea   unui proiect   în cadrul măsurii este de
85.000 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 și Zeletinului, din sat Băcani, Comuna Băcani, judetul Vaslui sau la punctual de lucru din Bld.Epureanu nr.34,bl.D3,sc.A,parter în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate și eligibilitate mentionate în cadrul
Ghidului Solicitantului aferent măsurii, in vigoare în momentul lansarii apelului de selectie (versiunea 16 din martie
2012), disponibil gratuit pe site-ul www.vtz.ro , www.apdrp.ro și  www.madr.ro .
Anexa  1  Crerea  de  finantare  (versiunea  6.5)  va  fi  insotita  de  documentele  specificate  în  sectiunea  E  lista documentelor specifice măsurii.
                  Termenul limita de depunere a proiectelor este 04 OCTOMBRIE 2013, ora 16.00.
Categoriile de beneficiari eligibili:
-	Micro-întreprinderile  (societăţi  comerciale  cu  capital  social  privat:  SNC,  SCS,  SRL,  SA)1  (vezi  definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul
Constitutiv  ca  obiectiv  desfășurarea/  dezvoltarea  de  activităţi  ce  vizează  turismul  rural,  înfiinţate  conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările
şi completările ulterioare).
-	Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să funcţioneze ca micro-
întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor
depune  toate  documentele  ce  demonstrează  transferul  dreptului  de  reprezentare  pentru  noua  formă  de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de
Finanţare.
-	Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);
-    ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).

Precizări privind acţiunile eligibile

Componenta a)   nvestiţii în infrastructura de primire turistica”
-	construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;
-	pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de comfort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/
stele;
-      pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor
propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă
Componenta b)   nvestiţii în activitaţi recreaţionale”
-	investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependent de structura de primire  turistică  precum:  amenajări  de  ştranduri  şi  piscine,  achiziţionare  de  mijloace  de  transport
tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop touristic (cu
excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a
proiectului), rafting, etc.
Componenta c)   investiţii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje
turistice, etc.”
-	construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice;

-      dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul
rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
-      amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;
-	investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat, etc.), recondiţionarea echipamentelor
şi utilajelor;
-	investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al “olăritului”, al cioplitorilor în lemn”, etc.).
Componenta d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”
-	elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-
uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare.
Procedura de selectie este afisata pe site-ul  www.vtz.ro și se face în baza punctajelor acordate pe fiecare criteriu de selectie:
Pentru componenta a), b):


Nr.

CRITERIUL
Documente care se verifica
S1.
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare
pentru investiţii similare (acelasi tip de investitie) în ultimii 3 ani; (5 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC. 11, Baza de Date
SAPARD/FEADR, CF
S2
Proiecte  din  zone  cu  potenţial  turistic  ridicat  dar  care  nu  sunt
suficient dezvoltate din acest punct de vedere; (maxim  0 dacă DA și 0 dacă NU)
-     în  cazul  UAT-urilor  cu  Concentrare  mare  de  resurse  turistice
(Cmrt) punctajul va fi de max. 0 puncte.

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice
(Cfmrt) punctajul va fi de max. 0 puncte.




DOC. 1. Anexa 10 la ghid
S3
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţii;
(5 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC. 1
S4
Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;
(5 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC 10.1
S5
Proiecte de investiții în activități recreaționale; (15 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC 1
S6
Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice;
(max. 20 dacă DA și 0 dacă NU)


DOC 1
S7
Proiecte   care   prevăd   prin   activitatea   propusă   păstrarea   și promovarea culturii tradiţionale;
( 5 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC 1, 22
S8
Proiecte de investiţii în agro-turism; ( 15 dacă DA și 0 dacă NU)

DOC 1

TOTAL
70
Pentru componenta c), d)

S1
Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional / regional /
judeţean sau local (de tip LEADER);
a.  Proiectul este inclus într-o strategie județeană/locală (de tip Leader)   30 puncte
b.  Proiectul  vizează  investiîii  și/sau  promovează ariile naturale  protejate
(parcuri naturale, rezervații naturale, etc.)   40 puncte
( maxim 40 dacă DA şi 0 dacă NU)
DOC 1, 21, 9.5,



S2
Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minim 15 acţiuni/investiţii de turism;
( 20 dacă DA şi 0 dacă NU)
DOC 1, 20
Baza de date FEADR
S3
Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale.
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU)
DOC 1

TOTAL
70
Crtiterii de selecție locala

SGAL1
Proiectul se incadrează în obiectivele strategiei locale
(5 dacă DA și 0 dacă NU)
Se acorda punctaj numai daca există, anexată, o adresa emisa de GAL Valea Tutovei si Zeletinuluit care sa confirme ca investitia se încadreaza în strategia de dezvoltare locală.




Adresa emisa de GAL
DOC.1
SGAL2
Proiectul are caracter pilot
(5  dacă DA și 0 dacă NU)
Proiectul reprezinta un model de dezvoltare economica,are potential de multiplicare de catre alti beneficiari.

DOC.1
SGAL3
Proiecte care prevad actiuni inovative
(10 dacă DA și 0 dacă NU)
DOC.1
SGAL4
Proiectul contribuie la promovarea patrimoniului natural
(10 dacă DA și 0 dacă NU)


TOTAL
30
TOTAL
100
Punctajul minim pe aceasta masura -   20 puncte
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 Zeletinului și APDRP .
Solicitantii  vor fi  notificati  în scris și prin intermediul paginii de internet  www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor
și selectiei  cererilor de finantare depuse .
Regulamentul Comitetului de selectie și 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 și ai societatii civile.
- 3 membri reprezentanti ai  sectorului public.
Informatii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 413.313 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului  Valea Tutovei si Zeletinului  (Băcani, Ciocani, Coroiești, Gherghești ,  ana,  bănești, Ivești, Perieni,
Podu Turcului, Pogana, Pogonești, Puiești, Voinești) sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI (versiunea 06
din martie 2012)– 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, Bld. 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, Bld. Epureanu, Nr 34, Bl D3, Sc A, Ap 1, parter, judetul Vaslui.

