APEL DE SELECȚIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 313
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului anunță public lansarea sesiunii de cerere de
proiecte LEADER, Măsura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
Data publicării anunțului: 27 FEBRUARIE 2014
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41-02/14-28.03.2014
Măsuri deschise:
313 – Încurajarea activităților turistice
a) Investiții în infrastructura de primire turistică (schimbarea destinației locuințelor proprii
în agro-pensiune, constructia, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de
primire agroturistică având până la 8 camere) și în infrastructura cu funcțiune de
alimentație – restaurante.
b) Investiții în activități recreaționale precum: amenajări de ștranduri și piscine,
achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, terenuri de sport,
obiecte și echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete) etc.
Intensitatea finantarii: 85% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 100.000 EURO pentru infiintare
agropensiuni si 200.000 EURO pentru activitati recreationale
Suma maximă/proiect: 400.000 EURO
Fond nerambursabil total disopnibil pe componentele a și b: 458.010 EURO

de

c) Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice etc
d) dezvoltarea și/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 22.662 EURO
Suma maximă/proiect: 200.000 EURO
Fond nerambursabil total disponibil pe componentele c și d: 22.662 EURO
*ATENȚIE! Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente componentei d,
trebuie să se încadreze în limita a 10.000 de EURO. Costurile eligibile, reprezentând
investițiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 de EURO.
Depunerea proiectelor: 27 februarie 2014 – 28 martie 2014, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, din
comuna Ațel, nr 91.
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală
Podișul Mediașului și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la
nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe
site-ul asociației (www.galpm.ro).
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Teritoriul GAL Podișul Mediașului este compus din următoarele localități:
Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Micăsasa,
Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor, Viișoara.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil
pe site-ul www.galpm.ro și www.apdrp.ro, precum și în fișa măsurii din Programul Național de
Dezvoltare Rurală.
BENEFICIARI ELIGIBILI
Componentele a si b, pentru proiecte generatoare de profit:
 Micro-întreprinderile - societăți comerciale, inclusiv societăți cooperative de gradul 1
meșteșugărești și de consum cu activități generatoare de profit
 persoanele fizice - urmează să se autorizeze în persoană fizică autorizată,
întreprindere familială sau întreprindere individuală.
Componentele c si d, pentru proiecte de interes public, care nu sunt generatoare de profit:
 Comunele
 ONG-urile
CE SE POATE FINANȚA
a) Investiții în infrastructura de primire turistică (schimbarea destinației locuințelor
proprii în agro-pensiune, constructia, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor
de primire agroturistică având până la 8 camere) și în infrastructura cu funcțiune de
alimentație – restaurante.
b) Investiții în activități recreaționale precum: amenajări de ștranduri și piscine,
achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, terenuri de sport,
obiecte și echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete) etc
c) Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea
de marcaje turistice etc:
i. construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul
promovării, prezentării și vizitării turistice;
ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire
turistică din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;
v. investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”,
al ,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, poteca biodiversităţii”, „drumul bisericilor
fortificate” etc.)
d) dezvoltarea și/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;
Elaborarea de materiale promoționale, precum prima editare a materialelor în scopul
promovării acțiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, hărți,
planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare
și/ sau promovare
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DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată şi documentele justificative, conform Ghidului Solicitantului.
Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declarația prin care beneficiarul
se anagajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi
efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la
CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile
lucrătoare de la data efectuării plății.
PROCEDURA DE SELECȚIE
Dosarul cererii de finanțare este depus la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, unde vor fi
verificate conformitatea și eligibilitatea proiectului.
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 11 membri: 3 reprezentanţi ai administraţiei
publice, 1 reprezentant al serviciilor publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat, 3
reprezentanţi ai societăţii civile.
GAL Podișul Mediașului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj
stabilit şi va întocmi Raportul de evaluare.
ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
In termen de 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti 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.
Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site
a raportului de evaluare.
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CRITERII DE SELECTIE, MASURA 313 – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE
pentru componentele a) şi b)
Punctajul minim pentru selectie este de 10 puncte
1.

Investiţii în activităţi recreaţionale care valorifică patrimoniul cultural şi natural
local
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede in cadrul SF/MJ
investitii de tipul celor din componenta b, investitii private in infrastructura de
agrement și care justifică legătura investiției cu istoria, cultura, spațiul geografic
specifice teritoriului. Ex: investiția într-o piscină, ca activitate recreațională nu
valorifică patrimoniul local și nu va fi punctată, însă un parc de agrement cu tema
comorile medievale sau un circuit de biciclete la principalele atracții turistice,
primește punctaj.

20

2.

Învestiții prin care se introduc în circuitul turistic gospodăriile existente, care
se încadrează în arhitectura şi specificul local
Punctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ sunt prezentate elemente
caracteristici ale tipologiei specifice arhitecturii locale iar investiția se face pentru o
clădire existentă cu o vechime de cel putin 50 de ani.

5

3.

Activități tip agro-turism, propuse de fermele de semi-subzistență
Punctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ proiectul prevede
investiții în structuri de primire turistice (pensiuni agro- turistice) iar cererea este
realizată de persoane fizice sau cu statut de PFA/II/IF care au o fermă de până la 6
UDE.

5

4

Valoarea nerambursabila a proiectului nu depaseste 40.000 euro
10
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca valorea nerambursabila a
proiectului, conform planului financiar, nu depasestea suma de 40.000 euro

5.

Proiecte care curpind actiuni pentru protectia mediului
5
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului),
inclusiv in devizul general al proiectului

6.

Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii
tradiţionale;
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/MJ proiectul prevede, prin
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea
de obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport traditionale cu tractiune animala
(ex. sanii, trasuri, sarete, carute, etc.). Acestea trebuie să se încadreze în tipicul
proiectului (exemplu: achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de
structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării
restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale – sănii, trăsuri,
şarete etc. ).
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale /
mijloace de transport traditionale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie
răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare.
Declaraţia de propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a
cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport traditionale numai de la meşteri

5
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care deţin unul din documentele: cartea de meşteşugar sau declaraţie de
notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale
(eliberată de primarul localităţii).
7.

Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 5
regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice;
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile
de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect,
devizul general şi bugetul indicativ.

8.

Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 20
proiectului;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după
cum urmează:
 Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
 Societate cu răspundere limitată, cu toti asociatii persoane fizice cu vârsta sub 40
ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
 Întreprindere individuală, titularul – întreprinzator persoană fizică cu vârsta sub
40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regasesc în formele de organizare
şi în condiţiile meţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de
vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.

9.

Proiecte de investiţii în activităţi recreaţionale;
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/MJ
investitii de tipul celor din componenta b, investitii private in infrastructura de
agrement.

5

10

Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de
muncă/25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de
tipul şi data înfiinţării solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- întreprinderile în
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin unui loc de
muncă raportat la 25.000 euro.
Formula:
Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25000
Euro, proiectul primeşte punctaj,
Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25000
Euro, proiectul nu primeşte punctaj
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din studiul de fezabilitate completat de
solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul
Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate

15

11

Proiecte de investiţii în agro-turism;
Punctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ proiectul prevede
investiții în structuri de primire turistice (pensiuni agro- turistice).

2

12

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient
dezvoltate din acest punct de vedere.

1
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13

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru
investiţii similare în ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finanţare –
Secţiunea C – Finanţări nerambursabile solicitate şi/sau obţinute, a bazelor de date
FEADR/ SAPARD şi/sau documentul 11.

2

TOTAL

100

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele
criterii
1. Proiectul care prevede actiuni de protectia mediului (conform explicatiilor date la
criteriile de selectie) va surclasa proiectul care nu include investitii in acest domeniu
2. Proiectul care prevede infiintarea unui numar mai mare de locuri de munca va avea
prioritate fata de proiectul cu un numar mai mic de locuri de munca infiintate.
3. Proiectul cu valoare nerambursabilă mai mică va surclasa proiectul cu valoare
nerambursabilă mai mare
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CRITERII MASURA 313 – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE
Punctajul minim pentru selectie este de 20 puncte
1.

Proiecte derulate în cooperare/parteneriat cu teritorii din alte GAL-uri
5
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prezintă activități și
investiții care se derulează sau de care beneficiază comune din GAL-urile învecinate
GAL Podișul Mediașului.

2.

Proiecte care curpind actiuni pentru protectia mediului

35

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului),
inclusiv in devizul general al proiectului
3.

Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale si a patrimoniului 30
cultural.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului).
Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului
turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice,
viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc.
prin acţiuni de promovare şi informare.

4.

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional / regional / 25
judeţean sau local (de tip LEADER);
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la
Consiliul Județean sau GAL sau dacă proiectul vizează investiții și/ sau promovează
ariile naturale protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale etc)

5.

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în 5
care există minim 15 acţiuni/investiţii de turism;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către
primăriile din zona omogenă respectivă şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/
Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).
Actiunile și investițiile în turism ce se regăsesc în zona omogenă vizează structuri de
primire turistică, obiective naturale și culturale, activități recreaționale, evenimente
specific locale etc.
O zona omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minim 15 acțiuni/
investiții trebuie sa fie dispersate pe întreaga suprafața a zonei omogene.
TOTAL

100

7
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODIȘUL MEDIAȘULUI
Comuna Ațel, nr 91, Judetul Sibiu
telefon: 0269.515.577, mobil 0752.108.092
email: galpodisulmediasului@galpm.ro
WEB: www.galpm.ro

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, va fi aplicat urmatorul criteriu:
Proiectul cu valoare nerambursabila mai mica va surclasa proiectul cu valoare nerambursabila
mai mare.
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