
Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui"

Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui"(GAL Podu Inalt) anunta
lansarea, incepand cu data de 15 mai 2013 - 20 iunie 2013 a celei de a doua sesiuni de
primire a cererilor de proiecte pentru Masura 411.23- 2/13 - "Cresterea valorii adaugate a
produselor agricole si forestiere"

Data publicarii: 15/05/2013 Data limita de depunere a proiectelor: 20/06/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura 411.23- 2/13 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
220.201 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui
proiect din cadrul Masurii 411.23 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000
Euro.
Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este e 400.000 de
Euro.
Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei
„Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl
245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa
indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL
SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul
Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta,
Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –
publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta
electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente
masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune
Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter,
telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238
900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla
cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe
teritoriul Podu Inalt.



Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu
depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu
Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, aferente Masurii
123.
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată şi documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor.
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele strategiei de dezvoltare Podu
Inalt, solicitantul va prezenta o adresa de la GAL Podu Inalt, in acest sens.
Declaratia beneficiarului 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, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 123, disponibil pe site-ul Agenţiei
de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selectie de către GAL;

- Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii - definite în conformitate cu
Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii,
definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai
puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro.
- Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu condiţia ca
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul
schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.
Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este
considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006.
- Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este
considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006.

Tipuri de acţiuni eligibile:
A. Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole
1. Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie,
inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum
şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
2. Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite
frigorifice en-gross;
3. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente,
aparate şi costuri de instalare;



4. Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime,
semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi
marketing;
5. Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activităţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de
fezabilitate sau memoriul justificativ.
B. Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele forestire
1. Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru
producerea şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv
utilităţi şi branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
2. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente
pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea
primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru
modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevazute în
studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii.
C. Investiţii în active necorporale:
1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
2. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru
pregătirea implementării proiectului;
3. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi,
studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională,
pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a
proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul
nu prevede realizarea construcţiilor);
4. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt. Excepţie
fac proiectele ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în municipiile Vaslui si
Birlad, care nu fac parte din teritoriul Podu Inalt, cu condiţia ca proiectul sa fie în
beneficiul teritoriului.

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL
Dosarul cererii de finantare este depus la sediul GAL Podu Inalt, unde vor fi verificate
conformitatea si eligibilitatea proiectului.

Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri: 3 reprezentanţi ai
administraţiei publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat si societăţii civile.

GAL Podu Inalt va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit
şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.



Descrierea criteriilor de selecţie
Punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu este descris in tabelul de mai jos.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obtină un proiect pentru a fi selectat este de 30 de
puncte.
I. Unitatile care implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE

Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 Unităţi care au programe de restructurare până în 2013,
cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea
conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia
2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind
măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004
și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului
în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă
cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și
cerințele structurale aplicabile acestor unități.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie
să facă dovada că are un program de restructurare avizat de
ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program.
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul
solicitantului.
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei
2011/898/UE

1

S2 Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele
comunitare nou introduse
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie
să facă dovada că are un program de restructurare avizat de
ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program.
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul
Solicitantului.
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei
2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in
conformitate cu Anexa la fisa masurii: „Descrierea standardelor
comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul Solicitantului.
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare
(Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie
31.12.2013;
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine
animala (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie
31.12.2013;
În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele
normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile
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care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii
vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în
capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare
vor fi evidenţiate în bugetul indicativ.
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea
ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va
mentiona că va respecta standardele şi că implementarea
proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie.
Implementarea standardelor trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie mentionata in Anexa din fisa masurii 123, dar plata se poate
efectua si ulterior.

S3 Unităţi din sectoarele prioritare
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;
(ii) cereale;
(iii) legume, fructe şi cartofi;
(iv) seminţe oleaginoase;
(v) miere de albine;
(vi) vin
Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă
se acordă punctaj suplimentar.

2

5
S4 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu

există capacităţi de procesare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia
primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării,
provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele
limitrofe in care exista materie prima disponibila.

2

S5 - Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii
pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole –
conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările
ulterioare; - societăţi cooperative de valorificare – conform Legii
nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr.
44/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa
nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de
fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservește
majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în
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statulul acestora
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale
(asociații) din componența unei OIPA.
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate:
productie, procesare, depozitare si comercializare din Registrul
OIPA-MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale
(asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei
(comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se
regaseasca in activitatea OIPA.
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de
fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA
sprijina activitatea de procesare a solicitantului.

5

S6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaşi tip de activitate

1

S7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi
procesatoare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii agricole şi
procesează sau colectează/depozitează atât materie primă din
producţia proprie cât achizitionata. Solicitantul trebuie sa
demonstreze ca detine exploatatie agricola ,care produce
cel putin 10% din necesarul intrarilor de materie prima in unitatea
de procesare/depozitare.
În cazul în care solicitantul deţine exploataţie agricolă dar produce
mai puţin de 10% din necesarul intrărilor de materie primă în
unitatea de procesare/depozitare, va primi 0 puncte.

1

S8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să
proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse
traditionale.

1

S9 Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/
Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice
atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează
materie primă ecologică.

1

S10 Micro-întreprinderi:
- pentru sacrificare şi procesare carne
- pentru colectare şi procesare lapte.

1



Criterii de selectie locale
SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:

1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul agricol, forestier si alimentar
2. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor
agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor,
adaptarea productiei la cerintele pietei
3. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii,
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
4. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si
alimentar
5. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta
energetica
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele
strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

30

SGAL2
Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative)
Actiunea de promovare si marketing inovativ trebuie precizata in
Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate

5

SGAL3 Proiecte care prevăd acţiuni inovative: Memoriu justificativ/
Studiu de fezabilitate

5

SGAL4 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului: Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

5

SGAL5 Proiecte prin care se creează locuri de muncă: Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

5

Total 100

II. Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE

Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 Unităţi care au programe de restructurare până în 2013,
cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea
conformităţii cu standardele comunitare.

1

S2 Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele
comunitare nou introduse

10

S3 Unităţi din sectoarele prioritare
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;
(ii) cereale;
(iii) legume, fructe şi cartofi;
(iv) seminţe oleaginoase;
(v) miere de albine;
(vi) vin

2



Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă
se acordă punctaj suplimentar.

5
S4 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu

există capacităţi de procesare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia
primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării,
provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele
limitrofe in care exista materie prima disponibila.

2

S5 - Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii
pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole –
conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările
ulterioare; - societăţi cooperative de valorificare – conform Legii
nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr.
44/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa
nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de
fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservește
majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în
statutul acestora
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale
(asociații) din componența unei OIPA.
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate:
productie, procesare, depozitare si comercializare din Registrul
OIPA-MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale
(asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei
(comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se
regaseasca in activitatea OIPA.
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de
fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA
sprijina activitatea de procesare a solicitantului.
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5

S6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaşi tip de activitate

1



S7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi
procesatoare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii agricole şi
procesează sau colectează/depozitează materie primă atât din
producţia proprie cât şi achizitionată.
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă,
și trebuie să îndeplinească, următoarele condiții:
a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă
procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie
(diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția
sectorului vin cu indicație geografică;
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă
achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 %
(diferența trebuie să fie din producție proprie).

1

S8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să
proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse
traditionale.

1

S9 Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/
Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice
atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează
materie primă ecologică.

1

S10 Micro-întreprinderi:
- pentru sacrificare şi procesare carne
- pentru colectare şi procesare lapte.

1

Criterii de selectie locale
SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:

1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul agricol, forestier si alimentar
2. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor
agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor,
adaptarea productiei la cerintele pietei
3. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii,
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
4. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si
alimentar
5. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta
energetica
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele
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strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

SGAL2
Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative)
Actiunea de promovare si marketing inovativ trebuie precizata in
Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate

5

SGAL3
Proiecte care prevăd acţiuni inovative: Memoriu justificativ/
Studiu de fezabilitate

5

SGAL4
Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului: Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

5

SGAL5 Proiecte prin care se creează locuri de muncă:Memoriu justificativ/
Studiu de fezabilitate

5

Total 100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:

Notificarea solicitantilor se va face personal, cu confirmare de primire.

Raportul de Selectie se va publica pe site-l GAL in termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la incheierea sesiunii de depunere a cererilor de finantare.

Data şi modul de anunţare a rezultatelor

Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise personal cu
confirmare de primire din partea solicitantului, in termen de 3 zile de la data aprobarii
raportului de selectie de catre Comisia de selectie GAL.


