
Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand
cu data de 16 iulie - 15 august a celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte
pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Data publicarii: 16/07/2012 Data limita de depunere a proiectelor: 15/12/2012

Fondurile disponibile pentru:

Masura 413.22 - 2/12 - 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale" 724.615 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata
pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 Euro iar suma
minima este de 5.000 Euro.
Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 de
Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul GAL Podu
Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, 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 sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni,
comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

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
322.
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 322, 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;

Beneficiari eligibili:

• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

• Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare
(ADI) realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei
naţionale în vigoare;

• ONG-uri Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei

nationale în vigoare;

• Persoane fizice (Definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG

44/2008)si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de

patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea

patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

1. Proiectul trebuie sa fie realizat in teritoriul Podu Inalt(comunele Albesti, Alexandru
Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii
de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni);

2. Nu este permisa dubla finantare a aceleiasi activitati/investitii din alte fonduri
comunitare sau nationale;

3. Benficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;

4. Prin Memoriul Justificativ / studiul de fezabilitate si proiectul tehnic proiectul trebuie
sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;

5. Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu;

6. Proiectele de investitii in infrastructura de apa/ apa uzata/ vor trebui sa prezinte fie un
aviz tehnico-economic din partea operatorului regional, acolo unde acesta exista, fie un
aviz din partea Consiliului Judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului
cu strategia regionala/judeteana de apa/ apa uzata, iar in cazul în care un astfel de proiect
nu se regaseste în situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul
autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei.



7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;

8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze
arhitectura specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale
tipologiilor arhitecturii specifice locale);

9. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista
cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la
primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse
proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul privind plata
colectarii deseurilor;

10. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

Precizări privind acţiunile eligibile :

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile
vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile
urmând a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile, pe Masura 413.22, vor fi acordate beneficiarilor eligibili
conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Pentru componenta a):

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii
de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă
(p.e);

 Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de
gestionare a deşeurilor.

Pentru componenta b):

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru
organizarea de târguri, etc.
 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în
situaţia în care este vorba de clădiri publice);
 Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale, precum
centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea
locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private,
dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei
importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;



 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,
întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea
serviciului);
 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferenta a aşezămintelor culturale,
inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi
instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial
ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu
achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi
montaj.

Pentru componenta c):

 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural -
grupa B (în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice) şi natural din spaţiul rural
(peşteri, arbori seculari, cascade etc.);
 Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu
posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
 Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului
cultural.

Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti,
ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt
ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile în
limita a:

- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul
prevede constructii;

- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu
prevede constructii.

În cazul în care Studiul de Fezabilitate a fost întocmit si finantat din alte fonduri
comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii, costurile reprezentand actualizarea Studiilor de
Fezabilitate nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, dar mai
putin costul intocmirii SF-ului.

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.

Nr. CRITERIUL Punctaj
1. Criterii de selectie stabilite de GAL

SGAL1 Proiecte care au caracter pilot
- proiecte realizate de catre ADI-uri care vizeaza dotarea cu utilaje si echipamente
pentru sprijinirea serviciilor publice de gospodarire ;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

(30 dacă DA sau 0 dacă NU)

30

SGAL2 Proiecte care incurajeaza dezvoltarea agentilor economici din zona sau

vanzarea produselor locale.
(2 dacă DA şi 0 dacă NU)

2

SGAL3 Proiecte care prevad actiuni inovative

- imbunatatirea gestionarii deseurilor solide

- stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta folosirii energiei

- dezvoltarea societatii civile prin implicarea actorilor locali

- mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale

(10 dacă DA şi 0 dacă NU)

10

SGAL4 Proiecte care prevăd acţiuni de protectie a mediului/conservare a

patrimoniului natural

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute

investitii directe în: protejarea unor elemente ale cadrului natural (fântâni, izvoare,

cascade, pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele

întocmite la nivel national.

În situatia în care acestea nu se regasesc în lista

ariilor protejate la nivel national si local se anexeaza la

proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea

autoritatii publice locala pentru protectia mediului sau o adresa din partea

autoritatii publice locale/Consiliului Judetean.

(20 dacă DA şi 0 dacă NU)

20

Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru
Măsura în care se încadrează proiectul
S1 Proiectele care se încadreaza in obiectivele strategiei locale Podu Inalt

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa

emisa de GAL Podu Inalt care sa confirme ca investitia se încadreaza în

strategia de dezvoltare locala.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

30



(30 dacă DA sau 0 dacă NU)

S2 Proiecte de investitii in infrastructura sociala

- realizate de catre ONG uri si unitati de cult

- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult

- realizate de comune si A.D.I.-uri
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin
proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese,
gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire
batrâni si persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale

(5 dacă DA sau 0 dacă NU)

5

S3 Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului

local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu

material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).

- Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca

sunt prevazute investitii directe în:

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale(cu

exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantareprin

„Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru

asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor

culturale/centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

daca

acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute

(muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );

- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;

- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu

cultural – clasa B (arhitectura laica, constructii, statui, situri arheologice etc),

arhitectura de cult (biserici, clopotnite etc.);

( 1 dacă DA sau 0 dacă NU)

1

S4 Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 40%)

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu

grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. Se acorda

punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor

din regiunile cu grad de saracie ridicat.

- în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.-

ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este

beneficiara a componentei majoritare din proiect).

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

(1 dacă DA şi 0 dacă NU)

1

S5 Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o

investitie similara.

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în

aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe

sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior

sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna

nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici

una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de

sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).

1



Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest

criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum;

apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer).

(1 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.)

S6 Proiecte integrate de investitii.

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care

vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi

componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea

cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea

totala eligibila a proiectului integrat.

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care

vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi

componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a

componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a

proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala

eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia din minim doua

comune din cadrul A.D.I.-ului.

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat în Studiul de Fezabilitate.

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

(0 dacă DA şi 0 dacă NU)

0

S7 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în

localitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile

Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu In cazul unui proiect integrat

acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau apa uzata este

majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane:

- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea

unui sistem functional de apa/apa uzata)

- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane

echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I.

toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie)

- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional

- proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna

dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu trebuie sa

beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU).

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele

patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii

referitoare la populatia echivalenta a acestor comune.

(0 dacă DA şi 0 dacă NU)

0

S8 Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu

principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de

transport (feroviare si fluviale)

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat în Studiul de Fezabilitate.

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de

drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

(0 dacă DA şi 0 dacă NU)

0

S9 Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa 0



este insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de

seceta Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de

alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de

infrastructura a proiectului Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru

retea de alimentare cu

apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste în Lista

localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta

un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în zona (în

cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de alimentare cu apa

trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau sa

prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica

insuficienta apei în localitate).

(0 dacă DA şi 0 dacă NU)

S10 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa

prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezinta o

concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei.

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de

alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de

infrastructura a proiectului.

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata si

comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor vulnerabile la

nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat

care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele

în care se realizeaza investitia de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista

zonelor vulnerabile la nitrati sau sa prezinte Buletin de analiza eliberat de un

laborator creditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate.

(0 dacă DA şi 0 dacă NU)

0

TOTAL
100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:

Notificarea solicitantilor se va face personal/prin servicii postale, pe adresa solicitantului,
cu confirmare de primire.
Comisia de selectie se va intruni lunar, pentru selectia cererilor de finantare depuse pana
in data de 15 ale lunii, urmand ca ulterior sa publice raportul de selectie in termen de
maxim 30 de zile calendaristice de la acea data.

Data şi modul de anunţare a rezultatelor

Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise prin servicii
postale 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.


