
  APEL DE SELECȚIE 
„PENTRU MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în 

valoare a moștenirii rurale 
 Data publicării:09.10.2013 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 anunță lansarea în data de 09.10.2013 a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 
413.22 –„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M 322 - 2/13 – 09.10.2013 
 Beneficiarii eligibilipentru sprijinul acordat prin Măsura 322 sunt: 
• Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
• Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin operatoriiregionali pentruinvestițiile îninfrastructura deapă/apă uzată; 
• Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizateîntre două sau mai multe comune înființate conform legislației naționale învigoare (Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale cu modificările șicompletările ulterioare și Ordonanța Guvernuluinr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cumodificările și completările 
ulterioare); 

• ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației naționale învigoare; 
• Persoane fizice (Definite conform legislației naționale în vigoare respectiv OUG 44/2008) și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 

cultural sau natural de intereslocal și care aplică pentru protejareapatrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural. 
Nu sunt conforme cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor care sunt beneficiari eligibili în cadrul măsurii 322. 

Important! 
Comuna poate să aplice o singură dată în nume propriu sau în cadrul unei ADI pentru orice tip de acţiune.Cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare în 

următoarele cazuri: în cazul în care solicitantul este o comuna beneficiară de fonduri FEADR, care se regăsește în componenta unei ADI ce are proiect depus în aceeași sesiune, 
selectat sau cu contract de finanțare în derulare pe măsura 322 și în cazul în care solicitantul este o ADI şi comunele componente au proiecte depuse în aceeași sesiune, selectate sau cu 
contract în derulare pe măsura 322 depuse atât în nume propriu cât și în cadrul altor ADI. 

 Fondurile disponibile pentru  acest apel de selecție sunt următoarele:  
Pentru Măsura 322 fondul disponibil este de 629.959Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de : 85.000 euro.  

 Data limită de depunere a proiectelor este:08.11.2013, ora 16.00. 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa: str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara, de luni până vineri, între 

orele 8.30-16.30. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul www.galsargetia.ro și www.apdrp.ro, 
respectiv www.madr.ro. Cererile de finanțare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. Originalul și două copii a cererii de finanțare, împreună cu formatul 
electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL. După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va 
înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar. Beneficiarii ai căror proiecte 
nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor,Comitetul de selecție al GAL va întocmi un 
Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. GAL va publica Raportul de 
Selecție pe pagina proprie de web, va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și 
sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL. 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul GAL: www.galsargetia.ro și www.aprdp.ro.   
 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate Informații suplimentare privind măsurile lansate, condiţiile şi modalitatea de accesare, 

fondurile disponibile precum şi investiţiile care pot fi finanţate sunt disponibile la sediul GAL Asociația Sargeția GAL 1 în format electronic și tipărit. GAL Asociaţia Sargeţia 
GAL 1 vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30la sediul GAL: Str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara; Tel/fax: 0254/237670. 
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