ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
comuna Ernei, str. Principală nr. 439, județul Mureș
Tel. 0265‐335371, Fax: 0265‐335207
e‐mail: leadermuresean@leadermuresean.ro

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ
ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
anunță
APELUL DE SELECTIE PROIECTE LEADER,

MĂSURA M4/6B – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean

În scopul întocmirii unui proiect cu succes, vă rugăm să citiți cu atenție acest apel de selecție,
precum și documentația completă al depunerii candidaturilor, sau adresați‐vă grupului de
lucru GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
www.leadermuresean.ro

Data lansării: 20 IUNIE 2018
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2–M4/6B‐03/20.06.2018
Depunerea proiectelor: 20 iunie –20 iulie 2018, ora 14.00
Fondul total disponibil pentru sesiunea din iunie‐iulie: 19.400,00 EURO
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Măsura M4/6B „ Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean”
DESCRIEREA INTERVENŢIEI
Masura se încadrează, în prevederile art. 20 din Regulamentului (UE) 1305/2013, cu modificările și
completările ulterioare, și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale
Prin această măsură sunt finanțate investiții pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea
obiectivelor de patrimoniu local și a obiectivelor de patrimoniu de cat. B, incluse în Lista Monumentelor
Istorice și/sau atestat drept obiectiv de patrimoniu local (în acest caz, solicitantul va prezenta un aviz
emis de Direcția Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu, care ține locul încadrării obiectivului pe Lista
Monumentelor Istorice).
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M4/6B:
‐
Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial păstrând aspectul original al
clădirilor;
‐
Introducerea obiectivelor reabilitate în circuitul turistic asigurând accesul vizitatorilor la
obiectiv;
‐
Inventarierea obiectivelor de patrimoniu de interes local și includerea pe lista de monumente în
cazul în care este indicat.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
‐
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele rurale;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
‐
Inovare
Prin această măsura se vor finanța investiții pentru protejarea patrimoniului construit de interes local,
nu numai pentru monumente de categoria B.
‐
Protecția mediului
În cadrul activităților de protejare, reabilitare se vor avea în vedere normele de mediu iar obiectivul
reabilitat se va încadra în specificul local arhitectural, drept urmare vor deveni prietenoase cu mediul
înconjurător.
Valoarea adăugată a măsurii
Sursele financiare pentru conservarea și valorificarea patrimoniului rural sunt limitate în cadrul Măsurii
7.6 al PNDR 2014‐2020 pentru obiective de patrimoniu cultural categoria B. Clădirile, dar și alte
construcții, care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic, fiind în
proprietate privată, nu sunt incluse în categoriile A sau B din lista monumentelor istorice, astfel, din
cauza lipsei surselor financiare ale proprietarilor, aceste clădiri (construcții) sunt degradate în timp atât
fizic, cât și moral. Prin această măsură dorim să sprijinim renovarea acestor clădiri într‐un mod
profesional, conform regulamentelor.
Modul de acoperire a teritoriului: Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.
Beneficiari direcți:
-

Autorități publice locale şi asociații ale acestora (A.D.I.‐uri);
ONG‐uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL care au în proprietate clădiri
vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu), sau care prezintă document
încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va
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restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10
ani de la
depunerea cererii de finanțare;
Unități de cult conform legislației în vigoare;
Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de
patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
ONG‐uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case
muzeu) dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și proprietari (persoane fizice) de
clădiri vechi/construcții tradiționale.
Beneficiari indirecți:
-

Populația teritoriului GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
Turiști.

Condiții minime de acordare a sprijinului
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;:
 Solicitantul nu poate să fie în insolvență sau incapacitate de plată:
 Investiția trebuie realizat pe teritoriul GAL :
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau strategia de
dezvoltare județeană aprobată
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub‐
măsură
 Introducerea obiectivului investițional în circuitul turistic după finalizarea proiectului
 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizațiile necesare investiției;
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General al comunei și trebuie să
respecte/păstreze arhitectura specifică locală
 Obiectivul investiției trebuie să fie inclusă în Lista Monumentelor Istorice, cat. B sau Lista
Obiectivelor de Patrimoniu Local (în acest caz, solicitantul va prezenta un aviz emis de Direcția
Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu, care ține locul încadrării obiectivului pe Lista
Monumentelor Istorice).
 Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri comunitare
sau naționale;
ATENȚIE! Solicitanții, precum și proiectul trebuie să respecte criteriile de selecție, cerințele de
eligibilitate și conformitate descrise în Ghidul Solicitantului. Punctarea proiectelor se va face
conform tabelului din Apelul de selecție întocmit de către GAL ”Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean”
Vă rugăm, citiți cu atenție Ghidul Solicitantului, care se completează cu Apelul de selecție pentru
măsura M4/6B al GAL ”Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”.
Pentru informații detaliate Vă rugăm să vă adresați aparatului tehnic al GAL.
FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 90% ‐ 100%
Sprijinul public (comunitar şi naţional)
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
‐
100% pentru investiții negeneratoare de venit
‐
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
‐
90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
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și nu va depăși 60.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3
ani fiscali.
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 20 iunie–20 iulie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00
‐ 14.00, la sediul GAL” Asociatia LEADER Parteneriat Mureșean” Ernei nr. 439.
Termenul limită de depunere este 20 iulie 2018, ora 14.00.
COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR:
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 7 membrii, toți aparținând spațiului rural , astfel:
2 reprezentanţi ai administraţiei publice
4 reprezentanţi ai societăţii civile.
1 reprezentant al sectorului privat
MODALITATEA DE DESFĂURARE A PROCESULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR:
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:







Principiul valorificării investiției în scop turistic/economic (activitate generatoare de venit);
Principiul valorii culturale a proiectelor – numărul de activități culturale planificate a fi
desfășurate în urma finalizării investiției (investiții în imobile care vor fi folosite/valorificate în
scop cultural/socio‐cultural/de păstrare a tradițiilor/de a oferi programe pentru comunitate);
Principiul vechimii clădirii;
Principiul schimbării funcțiunii unei clădiri vechi;
Principiul creării de noi locuri de muncă.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus menţionate, iar
sistemul de punctare este următorul:
nr.
crt

1.

Principii de selecţie
Principiul valorificării
investiției în scop
turistic/economic
(activitate generatoare de
venit);
Max. 20 puncte

Criterii de
selecţie
Proiecte care în
urma investiției își
propun organizarea
cel puțin a unui
eveniment turistic,
care va genera
venit.

Punctaj

20 p

Observaţii

Documente verificate :
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e
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2.

Principiul valorii
culturale a proiectelor –
numărul de activități
culturale planificate a fi
desfășurate în urma
finalizării investiției
(investiții în imobile care
vor fi folosite/valorificate
în scop cultural/socio‐
cultural/de păstrare a
tradițiilor/de a oferi
programe pentru
comunitate);

Număr de activități
culturale planificate
între 1‐5

Număr de activități
culturale planificate
peste 5

30 p

40 p

Documente verificate :
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e
(activitățile vor fi
descrise detaliat cel puțin
în documentele sus
menționate)

Max. 40 puncte

3.

Principiul vechimii
clădirii;
Max. 20 puncte

4.

Principiul schimbării
funcțiunii unei clădiri
vechi;
Max. 10 puncte

5.

Principiul creării de noi
locuri de muncă.
Max. 10 puncte
TOTAL PUNCTAJ

Investiții asupra
clădirilor ce
datează din secolul
19

20p

Investiții asupra
clădirilor ce
datează din secolul
20

10p

Clădiri care în urma
investiției îți
schimbă funcțiunea

Numărul de locuri
de muncă create în
urma investiției
minim 1

Documente verificate :
Documente de
proprieitate/Extras
Carte funciară, contract
de comodat/ alte
documente juridice ce
pot dovedi vechimea
clădirii.

10p

Documente verificate :
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e ( alte
documente juridice cu
care solicitantul
dovedește că prin
investiție se va schimba
funcțiunea investiției)

10p

Documente verificate :
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e
MAX.

100 PUNCTE

Pentru această măsură pragul minim este de: 10 puncte, prag sub care niciun proiect nu poate intra
la finanţare.
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.
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Criterii de departajare: Pentru cererile de finantare
aferente
măsurii M4/6B, selecţia se face în ordinea crescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate.
Pentru proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului,
exprimată în euro, în ordine descrescătoare.
Selecția proiectelor se efectuează de către Grupul de Acțiune Locală (GAL) al GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean. Se va acorda atenție deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluții noi la
probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piață, modernizarea
activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi etc. Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
va întocmi și completa „Fișa de verificare a criteriilor de selecție” care cuprinde toate criteriile de
selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului. După încheierea primei etape de verificare și selecție a
proiectelor, GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va publica pe pagina proprie de web
„www.leadermuresean.ro” Raportul de Selecție (Intermediar, sau Final, dacă este cazul) și va înștiința
solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost
selectate, pot depune contestații, începând din momentul publicării Raportului de Selecţie Intermediar
pe site‐ul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei
sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării (sau 7 zile de la afișarea
pe site) privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul
evaluării. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Asociația Leader Parteneriat Mureșean în baza
unei proceduri interne proprii. După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a
contestațiilor (dacă este cazul), GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va publica pe pagina
proprie de web Raportul de Selecție final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de
evaluare și selecție.
CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în
cadrul Ghidului Solicitantului
Cerintele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
Solicitantul va depune 2 exemplare din Dosarul cererii de finanţare, una în original și o copie pe suport
de hârtie și 2 în format electronic (cd/dvd). Este recomandat să existe încă o copie care va rămâne la
beneficiar. Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative conform listei documentelor, îndosariat astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor.
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport
în alta ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe
motiv de neconformitate administrativă.
Precizări privind acţiunile eligibile:
I. materiale:
o Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea clădirilor vechi cu condiția menținerii
aspectului original al clădirii;
o Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de
meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale;
o Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcții (casă în casă de
prezentare colecții muzeale), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional,
autentic;
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o
Modernizarea clădirilor prin sporirea gradului
de
confort (utilități: apă, canalizare, gaz, electricitate, grupuri sanitare)
o Renovarea fațadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri.
II. imateriale:
o Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico‐economice;
o Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural;
o Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice;
o Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale;
o Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul Comisiilor
Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va ține locul încadrării pe Lista
Monumentelor Istorice;
o Acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, participare la
târguri și evenimente de profil, achiziția și montarea de panouri informative, expoziții foto pe
tema patrimoniului ș.a.);
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site‐ul www.leadermuresean.ro, sau pot
fi solicitate la sediul Asociației: Ernei, nr. 439. Tel. 0265‐335371. Program de lucru cu publicul: Luni –
Vineri: 10‐14.
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1.1 Studiul de
Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii,
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor).
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa
(grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de
Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de
patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr.
4300/VN/03.11.2005.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului
emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a
componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise
doar de Ministerul Culturii.
2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile
Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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)
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și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:
3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale
existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa supunerii
acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea
adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),
sau
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice
autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare;
4.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului

4.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei
categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate
Comercială), pentru implementarea proiectului angajamentul de a suporta cheltuielile de
întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți;
5.1. Certificatul de înregistrare fiscală
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă
/

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
5.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau
5.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), sau
5.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă
ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant
(va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
8. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției, aceasta va
fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică.
Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă
de plată.
9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate
publică, sau
9.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică,
dacă este cazul.
10. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice
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ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
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Tel. 0265‐335371, Fax: 0265‐335207
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deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv
Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul
cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este
adecvată).
11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe
teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul
aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind protecția
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,
republicată, cu modificările și completările ulterioare).
12. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia
hotărârii de aprobare a Strategiei.
13. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
14. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii
422/2001 și copie Monitor Oficial al Rmâniei Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.
15. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de

întârziere, dacă este cazul.
16. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul.
17. Orice document/ print screen, care dovedește existența numărului de identificare de la APIA.
(dacă este cazul)
18. Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente
proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, precum și toate modificările
aduse proiectului selectat, în perioada de monitorizare/valabilității contractului de finanțare
19. 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.
ANUNTAREA REZULTATELOR
Toți solicitanții care au înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele
selecției. Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației.
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă, prin care vor fi informați cu privire la selectarea sau
respingerea proiectului propus.
PERSOANE DE CONTACT: PETER Hunor, expert tehnic evaluare proiecte tel 0740‐659976, BABO
Melinda, responsabil amonitorizare tel 0745‐054154.

Președinte GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
KOLCSAR GYULA
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