APEL DE SELECȚIE
Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud anunţă lansarea în perioada 16.04.2021 – 17.05.2021
prima sesiune de depunere cereri de proiecte din 2020 pentru următoarea măsură:

M6.5 – INVESTITII IN BROADBAND SI E-SERVICII PUBLICE
1. Data lansării apelului de selecție: 16.04.2021
2. Data limită de depunere a proiectelor: 17.05.2021
3. Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociației GAL Lider BistrițaNăsăud, respectiv la următoarea adresă: Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul
Bistrița-Năsăud, în intervalul orar 08:00-12:00 de luni până vineri.
4. Fonduri disponibile pe sesiune: 61.971,11 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:200.000 Euro, în

limita alocării financiare a apelului de selecție/măsurii.
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune
editabilă)
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de
selecție
5. A. Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată
cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL
și ale Ghidului Solicitantului, elaborate de conducerea Gal Lider BistritaNasaud pentru masura M6.5:
La întocmirea dosarului Cererii de Finantare solicitantul va avea în vedere atașarea
următoarelor documente (regăsite și în secțiunea „Lista documente” din Cererea de Finanțare):
1. Studiu de Fezabilitate/Memoriu Justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de
toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform
reglementărilor legale în vigoare.
2. 1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilorlegale în vigoare și
aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.
3. 3.1 Pentru comune și ADI

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, 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.
şi
3.2Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / 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 şi completările ulterioare, a
administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în
condiţiile legii
și/sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul).
3.4 Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul deproprietate /administrare
pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobilela care se vor efectua lucrări, conform
cererii de finanţare;
4

Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM (DOCUMENTATIE DE DEPUS NUMAI LA
CONTRACTARE):
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 adecvate)
Sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului
preconizat asupra mediului
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sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de
evaluare adecvată (dacă este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare
adecvată.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional. (CONTRACTARE,

daca

proiectul

impune).
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/
Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea
proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru
grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr
și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru
relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul
proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială.
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală
7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă /
Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
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8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). (CONTRACTARE)
9. Certificatul de cazier judiciar

(CONTRACTARE)

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden- tificare 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).

(CONTRACTARE)

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
Sau
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică, dacă este cazul.
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa,
activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a
investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes
public deservite direct de proiect.
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant
(va cuprinde obiective, tip de investiție, listacheltuielilor eligibile, costurile și stadiul
proiectului, perioada derulăriicontractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de
finanțarenerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.

14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
15. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională / regional / județeană / localăaprobată, corespunzătoare domeniului
de investiții precum și copiahotărârii de aprobare a strategiei.
16. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şi metodologiei de
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elaborare a devizuluigeneral pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

(Proiectul

Tehnic, in vederea avizarii de catre CRFIR, va fi depus in maxim 6 luni de la semnarea contractului de
finantare), daca este cazul.
17. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul.
19. Declaratie pe propria raspundere privind monitorizarea proiectului – document obligatoriu
la depunerea cererii de finantare
20. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că își asumă obligația de a comunica cu
ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de
comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe
care le dețin în proprietate sau în concesiune. (doar în cazul IMM) – dacă este cazul
22. Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/rețelei de comunicații, sub
condiția cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului (conform proceduriiANCOM din adresa
1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020). (doar în cazul GAL,
ADI, APL) – dacă este cazul
23. Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare– dacă este cazul
24. Dovada notificării ANCOM (copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr.
987/2012) pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de
comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise
de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru
situațiia în care solicitantul FEADR este deja autorizat. – dacă este cazul
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25. Adresă din partea primăriei prin care să se confirme faptul că nu a fost emisă vreo autorizație
de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30
Mbps) în localitatea unde se propune realizarea investiției. – dacă este cazul
Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de
investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin
localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de
construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și
dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.
Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se
depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă.
26 . Alte documente.

B. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea
punctării criteriilor de selecție:
Pentru calcularea punctajului obținut la criteriul de selecție numărul 1, se va avea în vedere
raportul dintre numărul de locuitori deserviți prin proiect și totalul populației de la nivel de
UAT/ADI/GAL. Justificarea punctajului obținut se va prezenta în Studiului de Fezabilitate/Memoriul
Justificativ.
Procentul va fi fundamentat pe baza unor date, informatii statistice ș.a.m.d obținute din surse
verificabile (spre ex.: ultimul recensământ, studii ale unor instituții relevante - INS, studii proprii, bazele
de date ale primăriilor etc.), menționându-se sursa informației.
Calculul procentual se va realiza prin raportare la populația deservită de obiectivul vizat la total
populație UAT/ADI/GAL.
La criteriul de selecție numărul 2, vor fi punctați doar solicitanții care au depus proiecte și sunt
eligibili (sunt beneficiari) pe măsura M6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, accesibilitate și
mediu, propusă de GAL Lider Bistrița-Năsăud.
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Pentru obținerea punctajului aferent criteriului de selecție numărul 3, solicitanții vor justifica în
cadrul Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ natura investiției propuse, respectiv: lucrări de
modernizare ori construirea infrastructurii de broadband.

6. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;
Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este
Anexa la acest apel de selecție, precum și în metodologia de verificare.
Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum
sunt ele prezentate la punctul 6 a acestui apel de selecție precum și în ghidul solicitantului atașat
acestui apel de selecție.
În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de dezvoltare de afaceri noi sau
diversificarea unor afaceri deja existente în domenii neagricole care se regăsesc în Anexa 7 –
Lista codurilor CAEN eligibile.
În cadrul acestei măsuri sunt eligibile acțiunile următoare:
1. În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte care urmăresc extinderea rețelei de internet de
bandă largă (broadband) în localitățile care nu dispun de aceste servicii :
a. Este eligibilă atât modernizarea unei rețele existente astfel încât să permită viteze mai mari,
cât și instalarea unei infrastructuri noi.
b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări,
echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best
effort de minim 30Mbs.
c. Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a
impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor
sisteme de informare publică/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri
al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk
etc.)

2. Panouri de informare – afişier electronic, aplicaţii online, etc:
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a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:
i.

crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau
”lastmile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;

ii.

modernizareainfrastructuriiexistente de telecomunicații, în întregime sau parțial,
inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau
acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor
broadband.

iii.

investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone
network).

b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă
acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:
i.

crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în
care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare
capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă
(PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

ii.

investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone
network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele
backbone.

c. Operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări
locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea
locală, cum ar fi: platforme colaborative, alfabetizare digitală, platforme e-learning etc.

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),
de la punctele locale de accesînbandălargă (PLABL) la utilizatorul final;
realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
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finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii
în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
finanțarea sistemelor de software necesare;
instalarea elementelor de rețea și a facilităților associate acestora (ex. switch local
digital și routere, puncte de prezență etc.)
servicii de intocmire si punere in functiune a sistemelor / actiunilor eligibile ;
operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, cum ar fi: soluții publice de eguvernare, platforme colaborative, alfabetizare digitală;
investitii in achizitie echipamente IT si de tip e-learning (calculatoare, laptopuri,
tablete, table interactive, echipamente de tip e-learning, softuri aferente etc.)
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectuluisunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize,
acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din
cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi
de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de
intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale
operaţiunii;
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei
lucrărilor de construcţii-montaj.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în
limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la
construcţii-montaj.
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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
(încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se
identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o
ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro);
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
d) suntînregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi
sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

Eligibilitatea face referire la urmatoarele conditii care sunt detaliate in ghidul
solicitantului atasat acestui apel de selectie:
Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul măsurii M6.5, solicitanții trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-

Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.

-

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 plăţi.

-

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.

-

În cadrul proiectelor de servicii si investitii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă
sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de
lucru în teritoriu iar activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în teritoriul Gal Lider
Bistriţa-Năsăud.
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Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil

-

doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe
întocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM), daca este cazul.Investiția trebuie
să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de
investiții.
Notă! Lista privind zonele albe este atașată prezentului Ghid (Anexa 7).

GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de

-

finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari
vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații
electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012,
daca este cazul.
Notă! Potrivit art. 10 alin. (2) și (3) din legea nr. 154/2012:
(2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul
autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri
publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această
infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării,
proporţionalităţii şi obiectivităţii.
(3) conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul la infrastructura al furnizorilor
de retele de comunicatii electronice in cazul prevazut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al
ANCOM.

-

Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de
investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care
aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo
autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare
viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa prin care
primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la
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dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă, daca este
cazul.
Notă! Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru R omânia 2020, se urmărește asigurarea prin
proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps fiind o
obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1
Mbps pentru persoane fizice și 4 Mbps pentru persoane juridice sunt specificații te hnice valabile în
perioada anterioară de programare, potrivit strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor
electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG nr. 444/2009.

-

Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis, investițiile pentru
infrastructura de broadbandintră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013;

Expertul Gestionare Proiecte (EGP) și Expertul Tehnic (ET) vor verifica conformitatea și
eligibilitatea, vor completa fișele pentru conformitate și eligibilitate și, dacă e necesar, vor
realiza și verificarea pe teren, utilizând formularul de verificare pe teren aferent.
Experții pot solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de
conformitate, eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de
natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL
Lider Bistrița-Năsăud vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. Fișele de verificare
trebuie să fie datate și să prezinte numele și semnătura celor doi experți din cadrul GAL,
implicați în procesul de evaluare a proiectelor (EGP și ET).
Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de evaluare
stabilite în Ghidul Solicitantului.
7. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Lider BistritaNasaud
Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galbn.ro.
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Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Selecție. Criteriile de selecție sunt cele
detaliate în Ghidul Solicitantului și enunțate în prealabil în cadrul SDL.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane
mandatate în acest sensde către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare),
specificându-se apartenențala mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea
publică să reprezinte mai puținde 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.
De asemenea, Raportul de selecțieva prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează
procesul de selecție. Avizarea Raportului deselecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția
faptului că procedura de selecție a proiectelor s-adesfășurat corespunzător și s-au respectat principiile
de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiilede transparență care trebuiau asigurate de către
GAL.
Raportul de selecție va fi datat, avizat și de cătrePreședintele GAL/Reprezentantul legal al GAL
sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatatîn acest sens.
Comitetul de Selecție este format din 7 membri, 3 din sectorul public și 4 parteneri privați/ ai
societății civile, stabilit de către Consiliul Director. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție se
va stabili un membru supleant. La selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”: pentru
validarea voturilor este necesară prezența a cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care
peste 50% să fie din mediul privat/ societatea civilă.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori,
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a
respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea
conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor
conflicte de interese conform legislației naționale”.

8. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv
metodologia de verificare a acestora.
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Punctajul minim pentru măsura M6.5 este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici
un proiect nu poate intra la finanțare.
Punctajul proiectelor se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție :
Nr.

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE

Punctaj

Proiectul deservește un număr cât mai mare de locuitori din

Max 50 puncte

crt.
1.

teritoriul GAL
Numărul persoanelor care vor beneficia de pe urma proiectului, raportat
la populația toatală a UAT/ADI/GAL în care se implementează proiectul:

2

1.1 0 – 25%

10 puncte

1.2 26 – 50%

30 puncte

1.3 51 – 100%

50 puncte

Proiectul a fost depus de un Solicitant care este Beneficiar pe M6.2

20 puncte

Vor fi punctate suplimentar proiectele depuse de Solicitanți care sunt
Beneficiari pe M6.2
3

Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate

Max 30 puncte

proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic)
înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.
3.1 Proiectul presupune lucrări de modernizare

10 puncte

3.2 Proiectul presupune construirea infrastructurii de broadband

20 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Punctajul minim al unui proiect este de 10 puncte.
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În cazul proiectelor care vor obține același punctaj, se vor aplica următoarele criterii de
departajare:
-

Procentul locuitorilor deserviți din cadrul UAT-ului/ADI-ului/GAL-ului solicitant;

-

Ordinea cronologică a depunerii proiectelor.

ATENȚIE ! Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în
cadrul alocării disponibile.

Solicitanții și personalul GAL Lider Bistrița Năsăud vor utiliza Ghidul Solicitantului și
versiunea Manualului de Procedură aferente măsurii M6.5, ambele documente disponibile pe
pagina web a GAL (www.galbn.ro).
9. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);
După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL
www.galbn.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de selecție
de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții.
10. . Datele de contact ale GAL:
Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud
Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud,
Tel: 0727.301.144
e-mail: contact@galbn.ro
site: www.galbn.ro
11.Alte informatii relevante
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.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru
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activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum5 ani de la data efectuării
ultimei plăti.
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce
privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect).

!!! TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR ESTE 31.12.2023

!!! TERMENUL DE DEPUNERE A ULTIMEI CERERI DE PLATĂ ESTE 30.09.2023.

15 | P a g e

