
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 25 februarie 2013 - 29 martie 2013 a primei sesiuni de
primire a cererilor de proiecte pentru Masura 411.11 - 1/12 - „Formarea profesionala,
informare si difuzare de cunostinte”

Data publicarii: 25/02/2013 Data limita de depunere a proiectelor: 29/03/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura 411.11 „Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte” 8570
euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
din cadrul Masurii 411.11 este de 8.570 Euro iar suma minima este de 500 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@yahoo.com 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
111.
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.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 111, 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;

Beneficiarii directi sunt forme asociative: asociatii si cooperative agricole.

Beneficiarii indirecti sunt persoane care au domiciliul sau resedinta în zona rurală a
teritoriului GAL Podu Inalt.

Urmatoarele criterii vor fi luate in considerare in functie de tematica proiectului:
• să aibă vârsta de cel mult 40 de ani;
• să fie fermier de semi-subzistentă;
• să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute
conform legislatiei nationale în vigoare;
• să aibă un proiect de investitii;
• să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată;
• să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I si II;
• să aibă un nivel scăzut de educatie ;

Precizări privind acţiunile eligibile :
- Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice,
târguri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora
privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni de
schimb de experientă etc.
Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt.

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.



CRITERII DE SELECTIE:
Criteriile de selectie 2,3,4,5,6 si 7 vor fi demonstrate
cu precizari in Cererea de Finantare

Punctaj

1. Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei
locale - Participarea fermierilor la diferite întruniri
tematice, retele, schimburi de experientă, vizite la
proiecte de succes, targuri, expozitii tematice,
evenimente care pot contribui la informarea
acestora privind, de exemplu, noile tehnologii
aplicate în agricultură, procesarea si marketingul
produselor traditionale
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

2. Proiecte care au caracter pilot: de exemplu
actiuni de promovare si marketing inovative

20

3. Proiecte in care beneficiarul (beneficiarii) final să
fie membru al unui grup de producători sau altor
forme asociative recunoscute conform legislatiei
nationale în vigoare

10

4. Proiecte care se adreseaza fermierilor care detin
ferme de semi-subzistenţă

10

5. Proiecte care se adreseaza fermierilor care au în
proprietate exploataţia agricolă

10

6. Proiecte care se adreseaza fermierilor care practica
agricultura ecologica

10

7. Proiecte care se adreseaza fermierilor care
acceseaza masura de agromediu

10

Total 100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:
Notificarea solicitantilor se va face prin 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.



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.


