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IN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA (GAL) COLINELE BUZĂULUI

Nr. 134/13.02.2014

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selecţie: 01/13.01.2014 GAL “Colinele Buzăului”.
Grupul de Acţiune Locala “Colinele Buzăului” anunţa prelungirea apelului de selecţie astazi, 
13.02.2014, pentru Masura 41 -  Axa IV LEADER, aprobat prin Decizia Consiliului Director nr. 03 din 
12.02.2014:

> Masura 413-312 -  “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”;

Proiectele se vor depune in perioada 14.02.2014 -  21.02.2014 inclusiv, la sediul GAL “Colinele 
Buzăului” din Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău, zilnic, de 
luni pana vineri, in intervalul orar 9.00 -  16.00, data limita de depunere fiind 21.02.2014, orele 12.00.

1. Fondurile disponibile pentru Masura 41 -  Axa IV LEADER pentru acest apel de selecţie sunt:

> Masura 413 - 312 -  “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” -
fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 211.172 Euro, din care suma maxima 
nerambursabila pentru finanţarea unui proiect este de 160.000 Euro;

2. Modalitatea de desfasurare a procesului de selecţie este prezentata in continuare:

• Rezultatul procesului de selecţie preliminar (raportul de selecţie intermediar) va fi 
publicat la sediul GAL “Colinele Buzăului” si pe site-ul -  www.gatcb.ro si la sediile 
consiliilor judeţene si ale unitatilor administrativ-teritoriale ale localitatilor membre sau 
nemembre in GAL -  daca institutiile respective sunt de acord.

• In termen de 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selecţie intermediar se vor 
transmite solicitanţilor notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse.

• Solicitanţii care au fost notificaţi de către GAL “Colinele Buzăului” ca proiectele 
acestora nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL din incinta Centrul de 
zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău, in termen de 5 zile
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lucratoare de la primirea notificării sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe , 
pagina web a GAL a raportului de selecţie intermediar.

• Contestatiile depuse vor fi solutionate de o Comisie de Contestatii, membrii acesteia fiind 
diferiţi de cei existenti in Comitetul de Selecţie a proiectelor.

• Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestatiilor se va face la sediul GAL 
si pe site-ul www.gaieb.ro.

3. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul o data cu depunerea 
proiectului sunt prezentate in fisa măsurii din PNDR si Ghidul Solicitantului aferent 
măsurii respective, in vigoare la data lansarii apelului de selecţie, disponibile pe 
www.apdrp.ro , www.madr.ro.

4. Solicitanţii finantarii trebuie sa indeplineasca cerinţele de conformitate si de eligibilitate 
mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, in vigoare la data 
lansarii apelului de selecţie.
Solicitanţii vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, in vigoare la data 
lansarii apelului de selecţie, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit (www.apdrp.ro ). Prevederile Ghidului Solicitantului se completeaza 
cu reglementările cuprinse in Manualul de Procedura aferent măsurii si cu Notele si 
Clarificările emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro .
In cazul proiectelor depuse pe Masura 413-312 care prevăd achiziţia de utilaje agricole, 
intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investiţiile realizate prin Masura 
411 -  121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevederilor fisei tehnice a 
Măsurii 411-121 pentru fiecare tip de beneficiar.

5. Procedura de selecţie aplicata de Comitetul de Selecţie GAL (descrierea criteriilor de 
selecţie specific GAL, punctajul acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care 
trebuie sa-1 obtina un proiect pentru a fi selectat) este prezentata in cadrul anexelor 1 - 4.

6. Publicarea Raportului de Selecţie Final (dupa soluţionarea contestatiilor) se va face la 
sediul GAL si pe site-ul www.galcb.ro . De asemenea GAL va instiinta, in scris, 
solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.

7. Modelul declaraţiei prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze la GAL toate plăţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat 
in anexa 5.
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8. Pentru informaţii suplimentare, Grupul de Acţiune Locala “Colinele Buzăului” va pune la 
dispoziţie un birou de relaţii cu publicul, deschis de luni pana vineri in intervalul orar 
8.30 -  16.30, la sediul GAL din incinta Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna 
Unguriu, judeţul Buzău.
Ne puteti contacta, de asemenea, si la numărul de telefon 0238.890.240 sau prin e-mail 
la: lcadcr fl gakb.ro sau contact@galcb.ro .

Preşedintele Consiliul Director. 
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