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Anunt lansare apel depunere proiecte 

Nr.91 din 30.01.2014 
Data publicarii: 01/2014 

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 4 /2014 
 
            Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 03 FEBRUARIE – 05 MARTIE 2014, a apelului de selectie pentru 
urmatoarele masuri: 

 Masura 411.21  Modernizarea exploataţiilor agricole 
 Masura 411.23  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 
 Masura 413.22 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 

 
Depunerea proiectelor pentru masurile mai sus mentionate se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” 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 Ghidurilor Solicitantului aferent masurilor, 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro.  
Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de 

APDRP, publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.colinele-moldovei.ro si poate fi consultata la sediul G.A.L.  
Solicitantii vor depune intreaga documentatie in trei exemplare – un exemplar original si doua exemplare copii conforme cu originalul.  
 
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestor masuri este: 05 MARTIE 2014, ora 12:00.  
Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Strategiei de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.  

         
        In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat pe teritoriul G.A.L. COLINELE MOLDOVEI.  
 

Aria geografica a teritoriului cuprinde urmatoarele localitati: Albesti, Blandesti, Calarasi, Copalau, Frumusica, Flamanzi, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Stauceni, 
Sulita, Todireni – din judetul Botosani si Deleni din judetul Iasi.  

 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:  

- dacă e corect completata  

- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic  
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- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezentate în 3 exemplare: original şi doua copii (un exemplar copie va ramane la sediul GAL).  

 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se va urmări:  

- daca solicitantul este eligibil  

- daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie  

- daca bugetul proiectului este in limitele mentionate.  

 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:  

- Vor fi selectate proiectele care vor genera mai multe locuri de munca;  

- Vor fi selectate proiecte din zona unde rata saraciei este mai mare.  

 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie Final, de comitetul de 

selectie. Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.colinele-moldovei.ro, in maxim 30 de 
zile de la inchiderea sesiunii de depunere, 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, pot depune, in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la primirea 

notificarii, dar nu mai mult de 7 zile de la afisarea pe site-ul propriu GAL a Raportului Intermediar de Selectie, 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 prorpiu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.  
Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie definitiveaza Raportul de Selectie Final, care va fi inaintat spre analiza si aprobare structurilor APDRP din teritoriu.  

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurilor anterior mentionate din cadrul GAL sunt cuprinse in „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe paginile 
www.colinele-moldovei.ro si www.apdrp.ro.  

Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din comuna Sulita, strada Principala nr. 125, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul 
Primariei comunei Sulita).  

 
Sunati la 0759.017.601, 0231/573.033 sau scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau colinelemoldovei@gmail.com, 

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. 


