
 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI 

JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI 

Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani 

Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani 

Tel/fax: 0231/573.033; email: colinelemoldovei@gmail.com; info@colinele-moldovei.ro  

www.colinele-moldovei.ro 

Page 1 of 3 

 

Anunt lansare apel depunere proiecte 
Nr. 50  din 30.01.2015 

Data publicarii: 01/2015 
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 4/ M414.21/2014 

 
 
 Asociatia Grupul de Actiune Locala  anunta lansarea, in perioada 6 FEBRUARIE  17 FEBRUARIE 2015, a celei de-a patra sesiuni de cereri de 

proiecte pentru Masura 414.21 Implementarea proiectelor de cooperare" 

 

Fondurile disponibile pentru Masura 414.21 pentru sunt de 30.000 Euro. 

Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform fondurilor disponibile, de 30.000 Euro.  

Suma maxima a unui proiect este de 400.000 euro. 

Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare. 

 
Depunerea proiectelor pentru  Masura 414.21  se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala din sat Sulita,  strada Principala nr. 125, 

comuna  Sulita, judetul Botosani, in intervalul orar 09:00 - 15:00, de luni pana vineri.  

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, 
disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro si pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro. Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent M 421, in vigoare la 
data prezentului apel, disponibil pe site-ul Asociatiei -  www.colinele-moldovei.ro, precum si pe site-ul www.afir.madr.ro 

Prevederile Ghidului Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de AFIR, 
publicate pe site-ul www.afir.madr.ro.  Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.colinele-moldovei.ro  si poate fi consultata la sediul G.A.L.  

 

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este 17 FEBRUARIE 2015, ora 12:00.  
 Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Planului de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.  

  

D  421 
disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro i www.colinele-moldovei.ro .  

 

       Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare, conform Ghidului Solicitantului aferent Masurii 421  versiunea 06 in vigoare la data prezentului apel, 
sunt: 

- Acord de cooperare semnat, stampilat si datat de catre toti partenerii proiectului de cooperare; 

- Proiectul de cooperare (Acest document va avea atasata Foaia de capat, insusita de elaborator prin semnatura si stampila) 
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- Pentru fiecare component iul de 
 

- Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul; 

- Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada 
derularii proiectului) intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila in ultimii 3 ani, pentru aceleasi 
tipuri de investii; 

- Raportul de selectie prin care a fost selectat proiectul de catre GAL, daca proiectul este inclus in Planul de Dezvoltare Locala selectat sau Documentul prin care 
AM-PNDR a notificat GAL privind selectia proiectului daca poriectul nu este inclus in Planul de Dezvoltare Locala; 

- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finantare); 

- Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act constitutiv, Cod Unic de Inregistrare, Cod de Inregistrare Fiscala, Inregistrarea in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor, etc.); 

- Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act constitutiv, Cod Unic de Inregistrare, Cod de Inregistrare Fiscala, Inregistrarea in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor, etc.) 

- Declaratie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinantarii  Anexa II la Cererea de finantare; 

- Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 

- Toate documentele solicitate in cadrul masurii PNDR in care sunt incadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor completa si fisele de verificare a 
conformitatii din cadrul masurii respective, pentru fiecare componenta); 

- Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/trezoreriei, codul 
IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu AFIR) 

- Fundamentarea bugetului corelat cu activitatile si rezultatele proiectului. 

  

ul: 
        Pentru conformitatea Cerer  

- ;  

- ; 

- 3  doua copii (un exemplar copie va ramane la sediul GAL). 
 
         

- daca solicitantul este eligibil;  

- daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie; 

- daca bugetul proiectului este in limitele mentionate. 
 

             Criteriile de selectie si punctajul aferent este prezentat mai jos: 
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       Punctaj minim de realizat: 15 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comisiei 
de Selectie. Asociatia Grupul de Actiune Locala  va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet  www.colinele-moldovei.ro, pe toti 
solicitantii, privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia. 

Comitetul de selectie este format din 15 membri (4 reprezentanti ai sectorului public, 7 din sectorul privat si 4 din partea societatii civile). 
 Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de Selectie intermediar, in termen de maxim 5 zile  lucratoare, de la primirea notificarii, dar nu mai 
mult de 10 zile de la afisarea pe site-ul propriu GAL a Raportului Intermediar de Selectie, pot depune contestatie in acest sens, in scris, la secretariatul GAL.  

Comisia pentru solutionarea contestatiilor (formata din 7 membri  2 reprezentanti din sectorul public si 5 din sectorul privat) va intocmi, comunica si afisa pe site-ul 
propriu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.  

Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie definitiveaza Raportul de Selectie Final, care va face parte din dosarele administrative ce vor fi inaintate catre OJFIR 
din teritoriu, odata cu dosarele de finantare selectate la GAL. 

 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 421 din cadrul GAL sunt cuprinse in GHIDUL SOLICITANTULUI postat pe paginile www.colinele-moldovei.ro 

si www.afir.madr.ro.  
Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala din comuna Sulita, strada Principala nr. 125, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul 

Primariei comunei Sulita). Sunati la 0759.017.601 sau la 0231/573.033 sau scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala , sau contactati-
ne pe adresele de mail: colinelemoldovei@gmail.com si info@colinele-moldovei.ro  , pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI.  

Informatiile detaliate aferente masurilor lansate se gasesc la sediul nostru in format elecronic (CD) si tiparit. 
 

Nr.crt Criterii de selectie Punctaj 

1 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane pana in 40 de ani) din zona rurala 20 

2 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari  fermieri de semi-subzistenta 20 

3 
Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa sau membrii unei forme asociative 
recunoscute conform legislatiei in vigoare 

20 

4 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 20 

5 Proiecte de cooperare care implica mai mult de doua GAL-uri din Romania 5 

6 Proiecte de cooperare care implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER 5 

7 Proiecte de cooperare care includ activitati inovative 5 

8 Proiecte de cooperare care combina obiective din diferite axe ale PNDR 5 

 TOTAL 100 


