ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LA NOI IN SAT JUDEȚ OLT
Data 13/11/2017
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării
Modificare simplă - conform pct.1
X Modificare complexă - conform pct.2

Modificare legislativă - conform pct.3

Numărul modificării
anul curent
0

solicitate2

în

1
0

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct, 2 litera b3 - Modificari ale Cap. V –
Descrierea masurilor din SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Completarea Capitoului V Prezentarea Masurilor din SDL prin completarea fisei
masurii COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B
Ø Se propune la punctul 6 – Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile introducerea
actiunii: renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a
caldirilor de utilitate publica ( sedii UAT, biblioteci, dispensare veterinare,
dispensare umane)
Precizam ca necesitatea acestei actiuni eligibile a fost identificata si inclusa in SDL GAL
LA NOI IN SAT inca de la momentul elaborarii SDL, aceasta fiind inclusa in fisa masurii
M3/6B Comunitate Atractiva. Pe parcursul etapei de evaluare si selectie a SDL, in urma
solicitarilor de clarificari, existand la momentul respectiv incertitudine cu privire la
eligibilitatea actiunii de renovare/modernizare/ dotare a cladirilor de utilitate publica (
sedii primarii) s-a decis eliminiarea acestei actiuni, fiind o decizie preventiva pentru a nu
fi pusa in pericol eligibilitatea Strategiei de Dezvoltare Locala si bineinteles obtinerea
finantarii. Ulterior, dupa publicarea raprtului de selectie si dupa analiza mai multor SDLuri postate pe site-urile proprii ale GAL-urilor care au primit finantare am identificat
aceeasi actiune ca fiind eligibila si am solicitat un punct de vedere Autoritatii de
Mangement cu privire la eligibilitatea acestei actiuni iar raspunsul primit a fost afirmativ.
In concluzie, necesitatea si oportunitatea actiunii privind renovare/moderizare/dotare
inclusiv eficientizarea energetica a caldirilor de utilitate publica ( sedii UAT,
biblioteci, dispensare veterinare, dispensare umane), au fost identificate inca de la
momentul elaborarii SDL, reprezinta o necesitate deoarece la nivelul teritoriului cladirile
de utilitate publica necesita actiuni de modernizare, renovare, dotare ca urmare a faptului
ca investitiile realizate in aceste cladiri de cele mai multe ori lipsesc si nu pot fi realizate
1
2
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conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

din bugetul local deoarece primariile nu dispun de fondurile necesare pentru acest tip de
investitie din fonduri proprii.
Finantarea actiunii de renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a
caldirilor de utilitate publica prin intermediul GAL LA NOI IN SAT reprezinta o
oportunitate pentru primariile din teritoriul GAL, majoritatea fiind constructii vechi ce
necesita actiuni de modernizare, consolidare, dotare pentru a functiona in conditii optime,
la standardele necesare atat pentru angajati cat si pentru intreaga comunitate. De
asemenea, renovarea /modernizarea acestor cladiri se va face cu respectarea
specificului local, fiind astfel pastrata identitatea locala.
Ø Se propune la punctul 7 Conditii de eligibilitate - Beneficiarul se angajeaza sa
asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioadă de minim 5 ani, de la
ultima plată.
Este necesara completarea conditiilor de eligibilitate privind obligativitatea asigurarii
mentenantei/ intretinerii investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata.
Modificarea este necesara pentru indeplinirea condiiilor de eligibilitate prevazute in
MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN
PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUBMĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU
IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALĂ”.
Prin modificarea solicitata se urmareste respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute
in cadrul criteriului de eligibilitate EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura

mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi.
b) Modificarea propusă

Cap. V – Descrierea masurilor din SDL
Masura M3/6B COMUNITATE ATRACTIVA – PCT. 6 Tipuri de actiuni eligibile si
neeligibile
Actiuni eligibile:
B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza:
• Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale
• Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
• Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca pentru
copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc)
• Amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.
•
renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a cladirilor de utilitate
publica ( sedii UAT, biblioteci, dispensare veterinare, dispensare umane)
• Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca parte
componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un proiect de
amenajare piata)
• Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice
Masura M3/6B COMUNITATE ATRACTIVA – PCT. 7 Conditii de eligibilitate
-

Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioada
de minim 5 ani, de la ultima plata;
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c) Efectele estimate ale modificării
Prin modificarea solicitata la punctul 6- Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se
urmareste un impact pozitiv la nivelul teritoriului iar introducerea actiunii privind
renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a caldirilor de
utilitate publica ( sedii UAT, biblioteci, dispensare veterinare, dispensare umane),
reprezinta o oportunitate pentru primariile din teritoriul GAL, de modernizare,
consolidare, dotare pentru a functiona in conditii optime, la standardele necesare atat
pentru angajati cat si pentru intreaga comunitate. De asemenea, renovarea
/modernizarea acestor cladiri se va face cu respectarea specificului local, fiind astfel
pastrata identitatea locala.
Prin modificarea solicitata la punctul 7- Conditii de eligibilitate se urmareste respectarea
conditiilor de eligibilitate prevazute in manualul de procedura privind implementarea
actiunilor din cadrul SDL si eliminarea riscului de declarare a proiectelor neeligibile ca
urmare a neindeplinirii criteriului de eligibilitate EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că

va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarile solicitate nu influenteaza indicatorii de monitorizare.

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera g 4- Modificarea prevederilor
Capitolului XI Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in
cadrul SDL
e) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea solicitata este necesara pentru eficientizarea procesului de evaluare si selectie
a proiectelor. Se doreste corelarea Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor cu
prevederile Ordinului 90 din 07/04/2017 privind aprobarea Ghidului Grupurilor de actiune
Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala si cu prevederile din Ghidul
de implemetare aferent SM 19.2. Astfel, etapele de verificare vizeaza conformitaea,
eligibilitatea si selectie cererilor de finantare, iar comunicarea rezultatelor se va realiza
dupa emiterea Raportului de Selectie si nu inainte de acesta asa cum era prevazut in SDL.
Astfel, se elimina si prevederile privind obligativitatea stampilarii fiecarei pagini din
cererea de finantare si etapa de evaluare tehnica si financiara a proiectului, aceasta fiind
parte integranta a etapei 2 – Verificarea eligibilitatii.
f) Modificarea propusă

Capitolului XI Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL
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fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

Structurat, in cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTRE LOCALA a GAL “LA NOI IN SAT”, procesul
de evaluare si selectie a proiectelor se realizeaza in 3 etape:
ETAPA I. Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare (inclusiv plan de
afaceri/ alte documente justificative);
Verificarea conformităţii proiectului se realizează la nivelul GAL LA NOI IN SAT utilizând
formularul „ Fișa de verificare a conformităţii proiectului” aferent fiecărei masuri din SDL
şi anexă la Ghidul Solicitatului.
ETAPA II. Verificarea eligibilitatii;
In etapa a II-a sunt admise doar acele cereri de finantare care au fost declarate conforme
in etapa I. Aceasta etapa stabileste daca solicitantul s-a incadrat in limita finantarii si a
activitatilor eligibile, in termenii si conditiile acesteia mentionate in fisa masurii/ ghidul
solicitantului. Criteriile de eligibilitate vor fi preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL
aprobată de către DGDR AM PNDR.
Pentru verificarea eligibilității, expertii GAL vor utiliza formularul „ Fișa de verificare a
eligibilitatii proiectului”, aferent fiecărei măsuri din SDL şi anexă la Ghidul Solicitatului.
ETAPA III. Selectia proiectelor.
Principiile de selecție vor fi preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către
DGDR AM PNDR. Pe baza acestora, în cadrul ghidurilor solicitantului vor fi formulate criterii
de selecţie adecvate si punctajul aferent fiecărui criteriu.
Pentru proiectele declarate eligibile, verificarea criteriilor de selectie a proiectului se
realizează la nivelul GAL conform formularului „ Fișa de verificare a criteriilor de selecţie
a proiectului” aferent fiecărei măsuri din SDL şi anexă la Ghidul Solicitantului.
Pentru fiecare masura in parte, la fiecare apel, va fi elaborat RAPORTUL DE SELECTIE,
aprobat de COMITETUL DE SELECTIE al GAL format din 7 membrii (vezi tabelul 1). Ulterior,
acesta va fi publicat pe site-ul propriu www.gal-lanoiinsat.ro.
Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau respinse sau au fost
declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile
lucrătoare de la data primirii notificării (data luării la cunoștință de către solicitant). În
urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va
elabora un Raport de Contestaţii si ulterior va fi emis un Raport de Selectie Final.
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In cazul in care nu vor exista contestatii, Raportul de Selectie va fi considerat rezultat final
al procesului de evaluare si selectie.
g) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusa: eficientizarea procesului de evaluare si selectie a
proiectelor.
Se doreste corelarea Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor cu prevederile
Ordinului 90 din 07/04/2017 privind aprobarea Ghidului Grupurilor de actiune Locala
pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala si cu prevederile din Ghidul de
implemetare aferent SM 19.2. Astfel, etapele de verificare vizeaza conformitaea,
eligibilitatea si selectie cererilor de finantare, iar comunicarea rezultatelor se va realiza
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dupa emiterea Raportului de Selectie si nu inainte de acesta asa cum era prevazut in SDL.
Astfel, se elimina si prevederile privind obligativitatea stampilarii fiecarei pagini din
cererea de finantare si etapa de evaluare tehnica si financiara a proiectului, aceasta fiind
parte integranta a etapei 2 – Verificarea eligibilitatii.
Impactul la nivelul teritoriului: un proces de evaluare si selectie eficient si conform cu
prevederile procedurale.
h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea solicitata nu influenteaza indicatorii de monitorizare.

