ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE
Comuna Pojorata, str. Putna, nr.551, cod. 727440; tel/fax: 0230 236155
galbucovinademunte@yahoo.ro

Anunț lansare apel de selecție
Măsura 4/6A ” Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea
sectorului turistic”
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 4/6A-1/2017 – 20.11.2017
Data publicării: 20.11.2017
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunță lansarea în
perioada 20 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017 a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte
pentru Măsura 4/6A ” Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului
turistic”
Beneficiari eligibili sunt:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (startups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)
care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în
zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
2.Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri
este: 20 decembrie 2017, ora 16:00.
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 4/6A se va face la sediul GAL Bucovina de Munte
din comuna Pojorîta, sat Pojorîta, str. Putna, nr.551, în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni
până vineri.
4.Fondurile nerambursabile disponibile pentru măsura Măsura 4/6A ” Creșterea
atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic”sunt de 400.000 Euro.
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din
cadrul Măsurii 4/6A este de 80.000 Euro.
6.Valoarea minimă eligibilă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie în sumă de
5.000 Euro.
7. Sprijinul public (comunitar și național) acordat pentru proiectele din cadrul măsurii
4/6A va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
8 Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune
editabila), este publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro.
9. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului in conformitate cu cerințele fisei măsurii din SDL si ale Ghidului solicitantului
sunt următoarele:
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-
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Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru
proiectele fără construcții-montaj
Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente
- Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate);
- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia
Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și
pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) sau
- Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la
formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în
anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau
- Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul
221).
Sau
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care
nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.
Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor
Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).
Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis
Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire
pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a
dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de
înştiinţare.
Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.
Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni
de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria
"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea,
conform legii;
Declarație prin care solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă de minim 5 ani;
Alte documente (după caz).
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare,
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare.
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10. In vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie sa depună următoarele
documente justificative:
Pentru Criteriul de selecție numărul 1 Relevanță se va verifica în Studiul de fezabilitate și
Bugetul proiectului
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 Integrare se va verifica documentul doveditor, care va
fi în concordanță cu statutul/actul constitutiv a asociației din domeniul turismului, a
clusterului, acordul de cooperare, acte adiționale, etc, după caz.
Pentru Criteriul de selecție numărul 3 Eficiență se va verifica în Studiul de fezabilitate și
Bugetul proiectului.
Pentru Criteriul de selecție numărul 4 Sustenabilitate se vor verifica:
- Situațiile financiare ale solicitantului pentru anul precedent depunerii proiectului.
-Se va verifica documentul doveditor și, după caz, contract de muncă, extras REVISAL al
persoanei calificate.
Pentru Criteriul de selecție numărul 5 Inovare se va verifica existența in teritoriul GAL
Bucovina de munte a unor activități turistice similare.
Pentru Criteriul de selecție numărul 6 Mediu și climă se va verifica secțiunea
corespunzătoare din Studiul de fezabilitate și Bugetul proiectului.
Pentru Criteriul de selecție numărul 7 Locuri de muncă se va verifica Studiul de fezabilitate.
11. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul:
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți.
2. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți: se va verifica declarația pe propria
răspundere.
3.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei
categorii de solicitanți.
4.Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de investiții prevăzute
prin măsură, respectiv proiectele de investiții pentru structuri de cazare în mediul rural,
furnizare de sevicii turistice, restaurante cu specific local, hanuri tradiționale etc, investiții în
activități pentru petrecerea timpului liber, recreaționale și de agrement, investiții în
modernizări și dotări suplimentare pentru creșterea gradului de confort sau oferirea unor noi
alternative de petrecere a timpului liber pentru unitățile existente, activități de promovare și
informare.
5. Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de Munte.
Se va verifica dacă investiția se realizează în mediul rural la nivel de comună, respectiv în
satele componente membre GAL Bucovina de munte și cuprinde următoarele UAT-uri:
Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Pojorâta,
Sadova, Vama şi Vatra Moldoviței.
6. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
7. Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă din fondurile alocate, beneficiarul
va da o declarație pe propria răspundere privind respectarea regulilor ajutoarelor „de
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minimis” primite anul fiscal de depunere Cerere de Finanțare, precum și în ultimii doi ani
fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare).
ATENȚIE ! Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Schemei de
ajutor de minimis!
Se va verifica Declarația pe propria răspundere a solicitantului.
8. Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare
specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul); De asemenea, se angajează să
utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului;
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
12. Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.bucovinademunte.ro precum şi la
sediul GAL.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a
fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere
o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul
dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de
selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta,
persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului
respectiv.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de
departajare, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în
funcție de modul de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a
sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Final. Pentru validarea ședințelor de selecție,
trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 9 membri ai Comitetului de selecție, din care
peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.
13. Criteriile de selecție cu punctajele aferente:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate,
iar sistemul de punctare este următorul:
Nr.
CRITERIU DE SELECȚIE
Punctaj
crt.
1
CS 1: Relevanță:
Max.15 puncte
Se vor prioritiza Solicitanții care propun prin proiect
investiții în activități recreaționale și de agrement:
-Investiția în activități de agrement este majoritară 15 puncte
în proiect, reprezentând peste 70% din totalul
cheltuielilor eligibile
-Investiția în activități de agrement reprezintă un 10 puncte
procent de minim 20% (inclusiv) și maxim 70%
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(inclusiv) din totalul cheltuielilor eligibile
-Investiția în activități de agrement reprezintă un
procent de minim 10% ( inclusiv) și maxim 19% 5 puncte
(inclusiv) din totalul cheltuielilor eligibile
Se va verifica Studiul de fezabilitate și Bugetul proiectului.
2

3

4

CS 2:Integrare
a.) Se vor prioritiza Solicitanții care au în implementare
proiecte pe măsurile M1/3A sau M3/3A.
- Beneficiari ai unui proiect finanțat prin măsura M1/3A sau
M3/3A
Se va anexa dovada depunerii unui proiect pentru una din
măsurile M1/3A sau M3/3A.
b.) Se vor prioritiza beneficiarii care fac parte dintr-un
cluster/rețea de cooperare/asociație în domeniul turismului
Atenție: punctajul se va acorda doar dacă beneficiarul este
membru într-o formă asociativă din domeniul turismului de
cel puțin 1 lună la data depunerii Cererii de finanțare la
GAL. Documentul doveditor va fi în concordanță cu
statutul/actul constitutiv a asociației din domeniul
turismului, a clusterului, acordul de cooperare, acte
adiționale, etc, după caz.
CS 3:Eficiență
Se vor prioritiza proiectele care conțin investiții în activități
de promovare:
- Investiția în activități de promovare reprezintă un procent
de peste 10% din totalul cheltuielilor eligibile
-Investiția în activități de promovare reprezintă un procent
de minim 5% (inclusiv) și maxim 10% (inclusiv) din
totalul cheltuielilor eligibile
-Investiția în activități de promovare reprezintă un procent
de minim 1% (inclusiv) și maxim 4% (inclusiv) din totalul
cheltuielilor eligibile
Se va verifica Studiul de fezabilitate și Bugetul proiectului.
CS 4:Sustenabilitate
Se vor prioritiza proiectele care sunt depuse de întreprinderi
(solicitanți cu personalitate juridică) care:
- au înregistrat profit operațional în ultimul an de funcționare
(pentru a evidenția buna capacitate a acesteia de gestionare a
activității economice);
- responsabilul legal sau un angaja al acestuia deține diplomă

Max.20 puncte

10 puncte

10 puncte

Max. 15 puncte

15 puncte

10 puncte

5 puncte

Max.10 puncte

5 puncte
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de calificare/certificat/atestat etc în domeniul de activitate 5 puncte
descris prin proiect

5

6

7.

-Se vor verifica situațiile financiare ale solicitantului pentru
anul precedent depunerii proiectului.
-Se va verifica documentul doveditor și, după caz, contract
de muncă, extras REVISAL al persoanei calificate.
CS 5:Inovare
Se vor prioritiza proiectele care prevăd acțiuni inovative
pentru teritoriul Gal Bucovina de munte, în accepțiunea
enunțată în PNDR 2014-2020.
Se va verifica existența in teritoriul GAL Bucovina de munte
a unor activități turistice similare.
CS 6:Mediu și climă
Se va puncta dacă în Studiul de fezabilitate se evidențiază
implementarea de:
- soluții prietenoase cu mediul înconjurător (ex. utilizarea de
materiale ecologice, a unor surse de energie
neconvenționale, a echipamentelor cu un consum
energetic/de apă eficient, măsuri de creștere a eficienței
energetice pt infrastructura realizată prin proiect),
- creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi,
- promovarea și diseminarea unui stil de viață prietenos cu
medul înconjurător
-minimizarea la sursă a deșeurilor și/sau susținerea colectării
selective, creșterea gradului de recuperare și reciclare a
deșeurilor și gestionarea corespunzătoare cu respectarea
principiilor strategice și a minimizării impactului asupra
mediului și sănătății umane;
-proiectul implementează măsuri de protejare a
biodiversității și ecosistemului.
CS 7: Locuri de muncă
Se vor prioritiza proiectele care creează noi locuri de muncă
(nu menținerea celor existente), cu normă întreagă sau cu
jumătate de normă:
1 loc de munca
2 sau mai multe locuri de muncă
Se va verifica Studiul de fezabilitate
TOTAL

Max.10 puncte

10 puncte

Max.10 puncte

2 puncte

2 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte

Max.20 puncte

10 puncte
20 puncte
100 puncte
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus
menționate. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de
selecție.
Pragul minim pentru sesiune este de 20 de puncte.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
-Va avea prioritate proiectul care are valoarea eligibilă a investiției în componenta de
agrement cea mai mare, conform CS1 Relevanță;
-In cazul în care, proiectele cu punctaj egal au preconizat aceeași valoare eligibilă a
investiției în componenta de agrement, va avea prioritate proiectul cu cea mai mare valoare
eligibilă în componenta de promovare, conform CS3 Eficiență
14.Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: GAL îi va notifica în
scris în ziua lucrătoare următoare pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de
finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Bucovina de Munte şi prin publicarea
Raportului de selecție prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro.
15.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 4/6A din cadrul SDL sunt
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de
Munte”, disponibil la sediul GAL pe suport tipărit și este distribuit GRATUIT.
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”.
Informați suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact:
Tel./Fax: 0230 236155
E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro
Adresa poştală: Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551
Vizitați www.bucovinademunte.ro, pentru a afla cum puteți obține şi dumneavoastră fonduri
nerambursabile pentru dezvoltare rurală în microregiunea Bucovina de Munte prin PNDR Axa LEADER.
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