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GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea măsurii M1/6B : “Dezvoltarea
infrastructurii sociale”

- Versiunea iunie 2020 -

Ghidul Solicitantului este un material de informare

tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

(FEADR) implementat prin Programul Naţional de

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie

în suport informativ complex pentru întocmirea

proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru

pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea

proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de

selecţie, aprobare şi derulare a implementării

proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de

investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile

care trebuie prezentate, modelul Cererii de

Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, precum şi alte

informaţii utile realizării proiectului şi completării

corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a

actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului

urmând a fi publicată pe pagina de internet http://www.galgilort.ro
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CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

1.1 Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia:

Combaterea sărăciei și excluziuni sociale necesită o abordare pe tot parcursul

vieții. Pentru copii și tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a

întregului potențial individual, indiferent de ordinea socială sau etnică, prin dezvoltarea

abilităților, cunoștințelor și experienței necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura

premisele pentru participarea deplină la viața socială, culturală și economică a

comunității.

Obiectivul pentru cei care au depășit vârsta activă este acela că vârstnicii să fie

apreciați și respectați, să rămână independenți și să poată participa la toate aspectele vieții

în calitate de cetățeni activi, precum și să se bucure de o calitate ridicată a vieții într-o

comunitate sigură.

Din analiza diagnostic a teritoriului rezultă că serviciile sociale la nivel de

comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului se

simte nevoia de intervenții care să aibă ca rezultat dezvoltarea serviciilor sociale și

intrinsec o creștere a condițiilor de viață. Prin măsura M1 se propune dezvoltarea

infrastructurii sociale (prin proiectele care urmează a se implementa se urmărește

realizarea de investiții de tip “hard” care vor duce la îmbunătățirea vieții locuitorilor,

inclusiv pentru acei locuitori din comunități segregate prin crearea unui cadru potrivit

pentru desfășurarea activităților specific diverselor servicii sociale).

Măsura M1 urmează să fie lansată cu prioritate, beneficiarii acestei măsuri având

posibilitatea să acopere cheltuielile ocazionate de un alt tip de măsură, respectiv “soft”

prin accesarea unui alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2.

Fiecare solicitant va descrie în proiectul depus pe măsura M1 care sunt investițiile de tip

“soft” care urmează a fi realizate, modul în care investiția în infrastructura socială propusă

contribuie la realizarea intervenției “soft” și cum aceasta din urmă contribuie la

integrarea socială a grupului vulnerabil vizat de proiect.

Obiective de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg.

(UE) nr.1305/2013, art.4:
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- obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,

inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

- dezvoltarea infrastructurii sociale;

- îmbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL;

- crearea unui cadru potrivit desfășurării și acreditării serviciilor sociale.

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv

“promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele

rurale“(P6).

Măsura corespunde art. 20 din Reg.(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B): “Încurajarea dezvoltării locale în zonele

rurale”

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor rurale, inclusiv crearea

și menținerea de locuri de muncă.

1.2 Contribuţia publică

Contribuţia publică totală, pentru Măsura M1 , este de 810.000 Euro, din care:

 85 % contribuție europeană – FEADR și

 15% contribuţia națională de la bugetul de stat

ATENTIE ! Contribuţia publică alocată acestei sesiuni este de 58 083,72 Euro.

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA MĂSURII M1/6B

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

Solicitanți (beneficiari direcți):

Autorități locale cu responsabilități în domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat

cu actorii sociali relevanți (reprezentanții societății civile) și/sau furnizori de servicii

sociale în condițiile legii precum și GAL, conform legislației și procedurilor în vigoare.



Ghidul Solicitantului –Măsura 1/6B
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”. Toate drepturile
rezervate „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”.

7

Solicitanți eligibili pot fi oricare din UAT- urile partenere în GAL.

ATENŢIE! Reprezentantul legal al UAT - ului poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al
acestuia.

Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi reprezentanții grupului țintă persoane din

grupurile vulnerabile (copii, părinți ai copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii,

persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua

șansă, vârstnici, persoane de etnie romă, etc.).

În accepţiunea SDL GAL 2014-2020 şi implicit a acestei Măsuri, teritoriul GAL
reprezintă atât spațiul rural cât și cel urban aparținând orașelor mici cu o populație sub
20.000 locuitori, aferent UAT componente ale GAL, respectiv: orașul Targu-Carbunesti
și comunele Rosia de Amaradia, Prigoria, Albeni, Barbatesti, Saulesti, Vladimir,
Jupanesti, Scoarta si Balanesti din județul Gorj.

Atenție! Sediul social sau punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiţia
pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înaintea depunerii cererii de finanţare să fie stabilit, obiectiv,

punctajul pe care proiectul îl realizează şi să fie specificată valoarea punctajului în

cererea de finanţare, secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

ATENȚIE! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului

dumneavoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate toate

informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative anexate le vor

demonstra şi susţine.

Condiții de eligibilitate specifice GAL:

 Solicitanți eligibili în cadrul măsurii M1 sunt autorități locale cu responsabilități în

domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți

(reprezentanții societății civile) și/sau furnizori de servicii sociale în condițiile legii

precum și GAL, conform legislației și procedurilor în vigoare.

Partenerii trebuie să demonstreze că sunt înființați legal și au sediul în teritoriul GAL.

 Solicitanți eligibili pot fi oricare din UAT - urile partenere în GAL.

 Solicitantul sau cel puțin unul dintre membrii parteneriatului este sau se angajează



Ghidul Solicitantului –Măsura 1/6B
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”. Toate drepturile
rezervate „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”.

8

să devină anterior ultimei cereri de plată furnizor de servicii sociale acreditat

conform hotărârii 867/2015.

Pentru a fi eligibil grupul țintă vizat prin proiecte trebuie să îndeplinească

cumulativ următoarele condiții:

- Au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de GAL;

- Fac parte dintr-un grup vulnerabil așa cum este prezentat în cadrul proiectului în

funcție de serviciile sociale propuse a se derula prin proiect;

Condiții de eligibilitate generale:

1. Condiții privind eligibilitatea solicitantului

 Solicitantul să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR;

 Solicitantul să își însușească în totalitate angajamentele asumate în

Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF;

 Solicitantul să nu se regăsească în Bazele de date privind dubla

finanţare;

 Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

 Solicitantul să nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în

dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014;

 Solicitantul să respecte regula privind cumulul ajutoarelor de stat.

Ultimele două condiții se aplică doar beneficiarilor care se încadrează în categoria

întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea

schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul

strategiei de dezvoltare locală“).

2. Condiții privind eligibilitatea proiectului

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili ;
 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din

SDL;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul

economic al acesteia;
 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării

în cazul domeniului public al statului;
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare ;
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(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de

urbanism)

Atenție :Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL.

Atenție : Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul
Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice
POCU,
Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.
Infrastructurile aferente unităților sociale cu cazare/ găzduire pe perioadă temporară/
determinată și serviciile sociale aferente (ex.: locuințe protejate, centre maternale,
centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice etc.) pot fi
finanțate în cadrul PNDR în măsura în care acestea răspund unei nevoi comunitare
identificate în SDL și îndeplinesc condițiile specifice de acreditare.

ATENTIE : Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala aprobata,
corespunzatoare domeniului de investitii (pentru demonstrarea acestui obiectiv nu este
necesara atasarea niciunui document, strategia de dezvoltare locala a GAL GILORT fiind
postata pe site-ul GAL.

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi
acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a
sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii din SDL aprobata de AM PNDR, in limita
valorii maxime a sprijinului an Anexa II din Regulamentul (UE) nr 1305/2013.

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:
Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";
Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul

strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale;

R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații,
art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la
eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile
eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);

R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind
investițiile;

R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia
naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele
financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
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al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67
privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară
pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența
rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență
rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71
privind caracterul durabil al operațiunilor).

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

Sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

- Construirea sau reabilitarea de centre de zi și/sau centre sociale multifuncționale

(se finalizează investițiile pentru acele clădiri în care se vor desfășura cel puțin unul dintre

următoarele servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru

copii, creșe, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independent – Anexa

5 la Ghidul solicitantului, preluate integral din anexa la HG nr. 867/2015);

- Proiectarea și activitățile de inginerie ce au legătură cu construcția propusă;

- Consultanța aferentă proiectului;

- Asigurarea de utilități;

- Montajul și procurarea echipamentelor tehnice cu montaj;

- Achiziția de dotări în strânsă legătură cu desfășurarea serviciilor sociale propuse.

Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de

cheltuielile cu onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru

proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care

prevăd simpla achiziție de bunuri.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

Cheltuieli pentru consultantă, proiectare, monitorizare si management, inclusiv

onorariile pentru consultanță privind durabilitatea economică și de mediu, taxele

pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013,

precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate

înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din
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Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize,

acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii

sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea

economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de

avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile

legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției

lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile

dacă respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu

valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de

consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta

integral în cadrul primei tranşe de plată.

Studiile de Fezabilitate, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii

publici pentru Măsura M1, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 907/2016 și modelului cadru prezentat în anexa 2 la prezentul ghid.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile „Hotărârii

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice”.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în

legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii

costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu

AFIR;

d)sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
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verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile

legii.

Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligibile doar mijloacele de transport specializate pentru

activitatea proiectului. În cazul proiectelor sociale este eligibilă achiziționarea microbuzelor,

corelat cu activitățile propuse.

2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia:
- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie
plantații pomicole;
- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art.
35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare,
conform art. 60 alin.(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art.
19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de

Guvern Nr. 226 / 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare

a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada
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2014 – 2020.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

 Contribuția în natură;

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

2.5 Principiile şi criteriile de selecţie a proiectului

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind

stabilirea criteriilor de selecție:

Scorarea unui proiect depus pe măsura M1 se va realiza în baza următoarelor

principii de selecție:

1. Principiul oferirii de servicii sociale pentru un număr cât mai mare de persoane:

 30 puncte - proiecte ce vizează un grup țintă de minim 60 persoane;

 20 puncte - proiecte ce vizează un grup țintă de minim 40 persoane;

 10 puncte - proiecte ce vizează un grup țintă de minim 20 persoane.

2. Principiul operațiunilor integrate:

 20 puncte - proiecte care prevăd asigurarea unui număr de minim 3 servicii sociale;

 10 puncte - proiecte care prevăd asigurarea unui număr de minim 2 servicii sociale.

3. Principiul aplicării în parteneriat:

 20 puncte – pentru solicitanții care aplică în parteneriat cu un furnizor de servicii

sociale;

 10 puncte – solicitanții care aplică în parteneriat cu un ONG care desfășoară activități

relevante pentru proiect.

4. Principiul accelerării implementării:

20 puncte – perioada de implementare a proiectului este mai mică de 12 luni;

10 puncte – perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 12 și 18 luni.

5. Principiul creării de noi locuri de muncă:
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 10 puncte – proiecte care generează minim un loc de muncă.

Punctajul minim necesar pentru eligibilitatea unui proiect este de 20 puncte.

Criteriul de departajare în cazul depunerii mai multor proiecte care realizează

punctaj identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil solicitat.

Astfel în cazul în care două sau mai multe proiecte întrunesc un punctaj identic va avea

prioritate la finanțare proiectul prin care se solicită cel mai mic AFN.

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin

investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare,

activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare

nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate

în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de

către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi

reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi,

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi

să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi

beneficiar”.

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Valoarea maximă a sprijinului prin măsura M1 este 150000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100%.

Beneficiarii pot solicita avans de maxim 50% din valoarea AFN în condițiile prezentării cu

ocazia cererii de plată de avans a unei scrisori de garanție bancară care să acopere într-un

procent de 100% valoarea avansului.

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către
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beneficiar.

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR

și de la bugetul de stat, pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru

măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020, respectiv din cadrul Strategiei de

Dezvoltare a GAL, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu

modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 3 – ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
ACORDATE PENTRU “Dezvoltarea infrastructurii sociale”

3.1. Completarea, depunerea și verificarea Dosarului cererii de finanțare

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele

tehnice şi administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din

prezentul Ghid, legate într--un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi /

sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul

Ghid și va fi completat de către solicitanți fără a se omite sau înlocui vreo rubrică.

Necompletarea sau completarea incompletă a cererii de finanțare atrage după sine

neeligibilitatea proiectului.

Depunerea proiectului se va face de catre solicinatant/beneficiar, iar daca la
depunerea proiectului nu se prezinta solicitantul/beneficiarul acesta va avea asupra lui
imputernicire in vederea depunerii proiectului la GAL. Depunerea se va face in intervalul
orar de lucru cu publicul de luni pana vineri respectiv intre orele 10.00 - 14.00, interval
orar specificat pe site-ul GAL, in Ghidul Solicitantului si in Apelul de lansare al Masurii.
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul

standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei

corespunzătoare în Cererea de finanţare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are

posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de
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Finanţare FEADR cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al

Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din

partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima

tranșă de plată.

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare”
şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și
conținutul acestora.
Completarea celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie.

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în

ordine de la „1” la „n” în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde „n” este

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Fiecare pagină va avea în partea dreaptă sus semnătura reprezentantului legal de

proiect și ștampila solicitantului. După numerotare, semnare și ștampilare

documentele vor fi scanate în format PDF și încărcate pe un CD.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în

format pdf, la care se va adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea

cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

Solicitanții vor depune la sediul GAL, din comuna Prigoria, Sat Dobrana, județ Gorj,
trei exemplare ale dosarului cererii de finanțare legate și sigilate, însoțite de 3 CD
- uri cu documentele scanate.

Înregistrarea proiectelor se va face în perioada apelului de selecție lansat de către GAL.

Proiectul va urma procesul de selecție în conformitate cu procedurile de evaluare și
selecție ale GAL. Conform acestor proceduri proiectele urmează a fi verificate și declarate
eligibile sau neeligibile. Proiectele eligibile vor fi incluse în raportul de selecție în limita
alocării financiare disponibile, prin aplicarea criteriilor de selecție.

Un proiect neeligibil poate fi depus de maxim 2 ori. Redepunerea unui proiect se poate
face în condițiile încadrării într-o perioadă în care apelul de proiecte este deschis.
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului,
a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiului de
fezabilitate (DALI) şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza
documentelor provenite de la solicitant.
Evaluarea criteriilor de selecție se face de către entitățile sau persoanele care au efectuat
eligibilitatea proiectelor, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza
Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după
caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou și a
verificării pe teren.
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Rezultatul verificării eligibilităţii si a criteriilor de selecţie se consemnează de expert în
„Fișa de evaluare generală a proiectului”.
La nivelul GAL funcționează un Comitet de Selecție , ales din rândul membrilor Asociației
sau reprezentanților acestora, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse.
Acesta este o structură executivă a asociației, independentă și cu rol complementar față
de celelalte structuri executive, în aplicarea strategiei de dezvoltare a GAL.
Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor se
stabilește prin Hotărârea membrilor asociați ai GAL.
Comitetul de selecție reprezintă organismul tehnic ce va efectua selectarea pentru
finanțare a proiectelor depuse în cadrul masurilor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Comitetul de Selecție efectuează selecția proiectelor pe baza criteriilor de selecție
menționate în Fișele măsurilor din SDL și ale Ghidurilor Solicitantului pentru fiecare
măsură. După finalizarea procesului de selecție a proiectelor depuse într-o sesiune de
depunere a proiectelor, Comitetul de Selecție al GAL întocmește Raportul de Selecție
intermediar al proiectelor.
Lista proiectelor se ordonează în ordine descrescătoare a punctajului obținut.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile lucrătoare
de la ultima zi de primire a contestaţiilor.
Raportul de contestaţii se transmite de către managerul GAL Comitetului de Selecție în
vederea întocmirii Raportului de Selecție final. După întocmirea Raportului de Selecție
final și aprobarea acestuia de către reprezentantul legal al GAL, acesta este transmis
către GAL (managerului de proiect) în vederea publicării la avizierul de la sediul GAL și pe
site-ul GAL și a notificării solicitanților cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a
proiectelor într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA NIVELUL AFIR

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele nu mai târziu de 15 zile
lucrătoare de la Raportul de selecție întocmit de GAL din care să reiasă statutul de proiect
selectat (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), astfel încât
să poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de
legislația în vigoare.
În cazul în care după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce
privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în
vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și
semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest
sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și
faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu
au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei.
În acest caz, termenul de 15 zile lucrătoare de depunere a proiectelor la AFIR se
calculează de la data Notei. La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent
solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate
împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași
Raport de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori
„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate
redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.
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Notă! În cazul cererilor de finanțare declarate anterior ca fiind „neconforme“ și
redepuse în baza aceluiași Raport de selecție, se verifică ca de la data la care a fost
luată la cunoștință decizia de neconformitate și până la data redepunerii să nu se
depășească 15 zile lucrătoare.

Notă: După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului
legal si pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune
reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizari externe sau ca urmare a unei
autosesizari cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerintelor de
conformitate si a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată că s-a
produs o neregulă, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

Atenție! La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau
un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate
împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub
semnătură privată.

Atenţie !
Grupul de Acțiune Locală, precum și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă
dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul
verificărilor și implementării proiectului, se constată de către reprezentanții GAL sau
AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori
în scris , iar răspunsul va fi transmis în termen de maxim 5 zile lucrătoare și înregistrat la
sediul autorității emitente de informații suplimentare.

Verificarea pe teren a cererilor de finanţare

Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de

finanţare, respectiv:

OJFIR –pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții-montaj, dacă

procedurile AFIR nu prevăd altfel;

CRFIR - pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții-montaj, dacă

procedurile AFIR nu prevăd altfel;

AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin

sondaj.

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului,

experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia

privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare

pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea
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pe teren.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în

anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu

elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea

anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării administrative prin

comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind

corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.

3.2 Contractarea fondurilor

După selectarea proiectelor solicitanții sunt notificați în vederea depunerii
documentelor necesare contractării fondurilor. Astfel :

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR)
următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la
data primirii notificării (după caz, în funcție de termenul de obținere a
documentului emis de ANPM sau în funcţie de termenul de depunere a proiectului
tehnic):

1. Documentație ANPM, respectiv
1.1. Clasarea notificării
sau
1.2. Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
1.3. Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau

1.4. Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare
adecvată (dacă este cazul)
sau
1.5. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Atenţie ! În vederea semnării contractului
de finanţare, în termen de maxim 3/6 luni
de la primirea Notificării beneficiarului
privind selectarea Cererii de Finanţare si
semnarea Contractului de Finanțare,

solicitantul se va prezenta la sediul CRFIR
cu documentele solicitate prin notificare
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2. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante emise de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice și Graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul
consolidat (dacă este cazul);

3. Certificatul de Cazier judiciar al reprezentantului legal;

4. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare
din PNDR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se
derulează operațiunile cu AFIR);

5.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și

sănătate publică;

sau

5.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și

sănătate publică, dacă este cazul;

6. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, în termen de maxim 3 luni,

respectiv în maxim 6 luni de la primirea notificării, în situaţiile în care există

contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii de servicii de proiectare.

În urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la

încheierea contractului de finanţare. De asemenea, beneficiarul va avea

posibilitatea de a publica în SEAP sau pe site-ul AFIR anunţul pentru derularea

procedurilor de achiziţii.

Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutul cadru

al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investiții și lucrări de intervenții;

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările

de întârziere, dacă este cazul;

8. Cazier fiscal al solicitantului;

9. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului;

11. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea
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pentru decontarea TVA unde este cazul.

ATENȚIE - Termenul de depunere a documentului menţionat la 1.1. / 1.2. / 1.3.
este de maximum 3 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind
selectarea Cererii de Finanţare.

În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra

mediului și de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de

mediu/avizul Natura 2000 (documentul menţionat la 1.4. / 1.5.) se depune în termen de

maximum 6 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia

proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea

termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de

finanțare nu mai poate fi semnat.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în

Notificarea de selecţie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau în cazul în care acesta se regăseşte

înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu

încheia Contractul de finanţare.

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la

neîncheierea contractului de finanţare!

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate

mai sus în termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada

cofinanțării, dacă este cazul, sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica

prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni)

pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.

Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu

acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor

publici sau privaţi, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de

rambursat.

Durata de execuţie prevăzută mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul

implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile
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beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp

necesară obţinerii acestora. Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de

cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și

necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac

obiectul uneia din următoarele situaţii:

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR

2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat si

contractat;

b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un

avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de

realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din

fonduri nerambursabile.

Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de

finanţare : Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de

execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei

plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare



Ghidul Solicitantului –Măsura 1/6B
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”. Toate drepturile
rezervate „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”.

23

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul

duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect

retroactiv.

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu

privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

3.3 ACHIZIŢIILE

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor

publice precum şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa

contractului de finanţare. Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de

achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, specifice fiecărui tip de

investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.

Termenul de finalizare al achizițiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele

regionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea

primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015.

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la

bază proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.

În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de interese se definește prin:

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare si ofertanţi:

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai

acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori,

membri în consilii de administraţie etc.) și membrii comisiilor de evaluare:

a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori,

membri ai consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre

ofertanţi sau subcontractanţi;

c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile
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de mai sus.

B. Conflictul de interese intre ofertanţi:

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii

în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc.):

a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași

achiziţie (OUG 66/2011);

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori,

membri ai consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant

sau subcontractant;

c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile

de mai sus. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind

achiziţiile publice / private - anexă la contractul de finanţare, atrage

neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie

avute în vedere următoarele principii:

 Nediscriminarea;

 Tratamentul egal;

 Recunoaşterea reciprocă;

 Transparenţa;

 Proporţionalitatea;

 Eficienţa utilizării fondurilor;

 Asumarea răspunderii.

3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la sediul GAL, Dosarele cererilor de plată în conformitate

cu Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la
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semnarea Contractului de finanţare.

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim

două ori în perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se

aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni,

după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu

noua perioadă de execuție aprobată.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform

prevederilor legale în vigoare, beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de

eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe

suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de

beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative

prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ ( Anexă la Contractul de finanţare) .

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

Capitolul 4
INFORMAŢII UTILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

ATENȚIE! În acest capitol vor fi redate,intr-o altă culoare, și documentele

necesare contractării, pentru a respecta ordinea numerotării din Cererea de

Finanțare.

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea

proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții,

întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și

însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și

acordurile specifice fiecărui tip de investiție,

Important! În Cererea de Finanţare
trebuie specificat numele

proiectului/investiţiei așa cum este
menţionat în Certificatul de Urbanism
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conform reglementărilor legale în vigoare (HG nr. 907 / 2016 privind etapele de

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

Pentru proiectele care prevăd renovarea, extinderea sau schimbarea destinației

unui imobil, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică

din care să reiasă stadiul investiției.

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în

vigoare și aflat în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanţare.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, întocmit conform

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie

după Monitorul Oficial).

și

3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii

poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea

prevederilor Art. 115, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă

controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii

și/sau

3.3 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate

/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor

efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
4. Documentație ANPM

4.1. Clasarea notificării

sau

4.2. Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării



Ghidul Solicitantului –Măsura 1/6B
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”. Toate drepturile
rezervate „Asociației Grup de Acțiune Locală Gilort”.

27

adecvate)

sau

4.3. Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat

asupra mediului

Sau

4.4. Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare

adecvată (dacă este cazul)

sau

4.5. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale (în cazul ONG sau

furnizorilor de servicii sociale), pentru implementarea proiectului, cu referire la

următoarele puncte (obligatorii):

 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;

 cheltuielile vor fi prevăzute în bugetul ONG sau furnizorilor de servicii sociale

pentru perioada de realizare a investiţiei în

cazul obţinerii finanţării;

 angajamentul de a suporta cheltuielile de

mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minim

5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;

 numărul de locuitori deserviţi de proiect;

 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume,

capacităţi etc.);

 nominalizarea reprezentantului legal al UAT/ONG sau administratorului public al

comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului ;

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul ;

 angajamentul privind înființarea serviciului/ serviciilor sociale propuse prin

proiect anterior ultimei cereri de plată;

Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 3) este orientativ!

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală și

6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, rămasă

Solicitanţii publici au obligaţia de
excludere a oricărei contribuţii

publice directe de la Bugetul de stat
pentru investiţiile care urmează a se
realiza, plăţile (pentru cheltuielile
neeligibile etc.) urmând să fie

efectuate numai din surse proprii sau
atrase – a se vedea planul financiar.
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definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi

Fundaţiilor în cazul ONG solicitant sau a altor furnizori de servicii sociale și

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG

6.3. Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale pentru

furnizorul de servicii sociale (dacă este cazul);

6.4. Dovada existenței în teritoriul GAL al sediului/filialei/punct de lucru aferent

furnizorului de servicii sociale;

7. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante emise de Direcţia Generală a

Finanţelor Publice și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca

este cazul).

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
8. Certificatul de Cazier judiciar al reprezentantului legal;

9. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale

băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită

finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului

10.1; 10.2. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
10.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și

sănătate publică;

sau

10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și

sănătate publică, dacă este cazul;

11. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă, întocmit de

solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile,

costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții

care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru

aceleași tipuri de investiții;
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12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice

strategie de dezvoltare locală aprobată,corespunzătoare domeniului de investiții

precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei;

13. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
13. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, în termen de maxim 3 luni,

respectiv în maxim 6 luni de la primirea notificării, în situaţiile în care există

contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii de servicii de proiectare.

În urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la

încheierea contractului de finanţare. De asemenea, beneficiarul va avea

posibilitatea de a publica în SEAP sau pe site-ul AFIR anunţul pentru derularea

procedurilor de achiziţii.

Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutul cadru al

documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investiții și lucrări de intervenții;

14. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
14. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului;

15. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
15. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și

majorările de întârziere, dacă este cazul;

16. Declarație angajament de raportare către GAL, a plăților aferente proiectului

efectuate de către AFIR;

17. Declarație angajament cu privire la acreditarea ca furnizor de servicii sociale,

înainte de depunerea ultimei cereri de plată;

18. Acord de parteneriat, dacă este cazul, între APL și furnizorul de servicii sociale

/ ONG care desfășoară activități relevante pentru proiect;

19. Autorizația GAL, dacă este cazul;

20. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:

20. Cazier fiscal al solicitantului;
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21. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI:
21. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea

pentru decontarea TVA unde este cazul.

22. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea

sustenabilității investiției (pentru proiectele de infrastructură socială) - EG3

23. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului (dacă este cazul) - EG1

24. Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de

finanțare (dacă este cazul) - EG1

25. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale

restante (dacă este cazul) - EG1

26. Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (dacă este

cazul) – EG 20

27. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare,

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.2 Monitorizare

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie,

atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare,

activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare

nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările

efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt

îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de

finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la

dispoziţia AFIR.

Atenţie !
Este necesar să se respecte formatele
standard ale anexelor „Indicatori de

monitorizare” şi „Factori de risc” care fac
parte integrantă din Cererea de Finanțare,
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precum și conținutul acestora. Se vor
completa numai informaţiile solicitate (nu se
vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici
alţi factori de risc în afara celor incluşi în

anexele menţionate mai sus ).
Completarea celor două anexe la Cererea

de Finanţare este obligatorie

Atenţie!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substanțial

investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de

Finanţare.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii

finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din

implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din

următoarele situaţii:

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de

PNDR 2014 ‐ 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și

contractat;

b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de

realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri

nerambursabile.

Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului

de finanţare

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi

efectuate de Autoritatea Contractantă.

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul

în ceea ce privește publicarea pe site‐ul AFIR a datelor de contact (denumire,

adresă, titlu si valoare proiect).
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4.3 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:

1.Cererea de Finanţare – Anexa 1

2.Conținutul cadru al Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a

lucrărilor de intervenție - Anexa 2

3.Model hotărâre Consiliu Local - Anexa 3

4.Fişa Măsurii M1 - Anexa 4

5.Lista serviciilor sociale fără cazare care pot fi înființate sau dezvoltate prin

proiect pe măsura M1 - Anexa 5

6.Declaratie de raportare către GAL a plăților efectuate de către AFIR aferente

proiectului finanțat prin GAL – Anexa 6

7.Fișa de evaluare generala a proiectului - Anexa 7

8.Fișa de verificare pe teren – Anexa 8

9. Declarație cu privire la acreditarea ca furnizor de servicii sociale – Anexa 9

10. Matrice de verificare a viabilității proiectului – Anexa 10

11. Recomandări analiză cost – beneficiu – Anexa 11

12. Declaratie prelucrare date cu caracter personal – Anexa 13

13. Instructiuni privind evitarea de conditii artificiale in accesarea fondurilor Anexa

14

14. Declaratie conditii artificiale – Anexa 15
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4.4 DICŢIONAR

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a

încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin

FEADR;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de

investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie

prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului

României ;

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de

monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele

anexate.

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa

cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de

finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de

finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi

pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil

oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie,
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categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor

criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare

a sub-măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea

condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei transe

de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind

reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea,

extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură,

care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei /

funcţionalităţii iniţiale.

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea

proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri

nerambursabile);

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli si mecanisme care reglementează

producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea

Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri

comune si organizări comune de piaţă;

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o

infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de

utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau

a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația

contractuală cu GAL și AFIR, conform legislației în vigoare.
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Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului

nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări

care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și

care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică și privată se

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri,

servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată

în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile

neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare

publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către

beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru

bunuri, servicii, lucrări;

Abrevieri:

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu

personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –

scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare

Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât si financiar;

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru

implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare

în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură

organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel

naţional există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură

organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
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FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole

Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va

putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă

liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

GAL- grup de acțiune locală ( parteneriat public-privat acreditat de către MADR în urma

avizării și selectării strategiei de dezvoltare în cadrul programului LEADER ).

4.5 GAL GILORT ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

GAL „Parâng” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între

orele 10 :00 și 14 :00 pentru a vă acorda informaţii privind

modalităţile de accesare a fondurilor disponibile , dar și

pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră

privind derularea strategiei de dezvoltare.

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal

(maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul

dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene prin

intermediul GAL.

Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde

consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere,

o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în

aria de competenţă a GAL.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi

posibile neregularităţi în derularea programelor de finanțare, nu ezitaţi să vă adresaţi

în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea

problemelor.

GAL GILORT , vă poate

acorda informaţiile necesare pentru
a

solicita finanţarea proiectului
dumneavoastră.

Dacă doriți să obțineți informații
sau

consideraţi că sunteţi defavorizat
în

accesarea fondurilor europene
spuneți-ne!

e-mail:gal_gilort@yahoo.com

sediu GAL:
comuna Prigoria, Sat dobrana,

județ Gorj
telefon :

0374/038650 ; 0745/506326


