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APEL DtE SEIECnE
Pentru depunerea figelor de proiect POCU/retrl CAMPUIUNG MUSC:ELIaOLL|S|S|OS5,1?n

'vederea selectirii de c5tre Asocialia Grrrpul de Acliune Locald Cdmpulurrrg Muscel in cadrul SDL -
"t"p" 

a ill-a a nrecanismului DIRC

r\sociafia Grupul de Actiune LocalS Cdmpulung funuscel anunld relansarea apelului de fige de proiecte
pentru GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPEC|F|CE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU tNTERVENT|I

Pocu iN CADRUL sDL GRUPUL DE AcTTL,NE LocALA cAlrpulutrc MUscHL Ap s/pt 9.vilos 5.1 Figa

intervenliei #10 Dezvoltarea mediului antueprenorial prin acordarea de micnogrant integrat cu stagii de
formare.

l. Ghidul solicitantului este anexat prezentului apel 9i este publicat pe site-ul lrttp://ealcampuluns.rol 9i pe
pagina de Facebook a GAL C6mpulung Muscel.

ll,, Detalii administrative despre lansarea apelului 9i calendarul de desftigurare:
erlt Data deschiderii apelului de seleclie

1l:L.tO.2O21., o ra : 10.00.

bll Data limiti de depunere a propunerilor cle proiercte

2/l.Ll.zOZl, o ra : 15.00.

c) Locul ti intervalul orar in care se pot depune proirectele

Propunerile de proiecte vor fi depuse de luni p6nd vineri in intervalul orar L0.C0r - 15.00 la sediul Asocialiei
Grupul de Acliune Local5 Cdmpulung Muscel str. Negru Vodi, nr. 282, Municipir.rl C6mpulung, judelul Argeg,

cod pogtal LL5100, in incinta imobilului fostei $coli Generale nr.5, in termen de maxim 45 zile de la data
lansdrii apelurilor.

cl)t Datele de contact ale GAL Cdmpulung Muscel unde solicitanlii pot obline informalii detaliate, cu
precizarea disponibilitelii unei variante electronice {CD/DVD} sau pe suport tipdrit a informaliilor
al'erente apelului de seleclie.

Solicitanlii care doresc oblinerea unor informafii detaliate, pot contacta echipa GAL C6mpulung Muscel la

aclresa de e-mail: salcampulung(Osmail.com sau la sediulGAL.

e) Valoarea apelului - 400.000 EURO
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Asocialia Grupul
de Acliune Locald
C6mpulung
Muscel

#10 Dezvoltarea mediului
antreprenorial prin acordarea
de microgrant integrat cu

1[),Valoarea minimd gimaximi eligibili a unui proierct

'r in cadrul acestui apel, vor fi finanlate proiecte cu o valoare minimd a asistenlei financiare
nerambursabile de 10L.000 euro, respectiv 477.437,10 lei.

r Valoarea maximi a unei fige de proiect echivalent in lei lar cursul INFOREURO aferent lunii septembrie
2019 este:

Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare. -
400.000 euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valori apelurilor este cursul INOREURO aferent lunii
septembrie 2019 si anume 1 EURO=4,7271 IXON.

Contribulia eligibilS minimd a solicitantului/partenerului in cadrul figelor de proiecte pOCU reprezintd
procentul din valoarea totalS eligibil5 a figei de proiect propus6, care va fi suportatd de solicitant 9i de
{;iBC?r€ dintre parteneri in cazul figelor de proiect depuse in parteneriat, confonm informaliilor din tabelul
d,e maijos:

Contribulia solicitantuluiy'partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis
Contribulia eligibild minimd a solicitantului gi partenerilor, dupd caz, pentru cheltuielile care fac obiectul
schemei de ajutor de minimis, din totalul costurilor eligibile este O.

g), Data gi modul de notificare a solicitanlilon privincl rezultatul procesului de seleclie
in baza Raportului de Seleclie Intermediar, GAL C6nrpulung trrXuscel va transmite rezultatele selecliei citre
solicitanti. Notificirile trimise cdtre solicitanti asupra rezultatului selecliei vor fi semnate de cdtre
F'regedintele GAL sau de Managerul GAL. Notificarea se va transmite prin email cu confirmare de primire
clin partea solicitantului. Notificdrile trebuie sd con{ini motivele pentru care propunerile de proiecte nu au
fo,st selectate, precum gi perioada de depunrere gi solulionare a contestaliilor. Notificdrile trebuie inso.fite
cle grilele de evaluare, av6ndu-se totodatd in vedere ca acestea sd nu conlind date de identificare ale
evaluatorului.

Proiect cofinanlat din Fondul FSE prin POCU 2074-2020
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Cofinantanea nalio4ald % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener
Ata
Priloritard
AIP 5

POCU

Cofinanfare
UEOA

Cofinanlare
nalfionald %

din care:

Persoane juridice dr: drept
privat fdrii scop
patrimonial

Institu!ii publice finanlate
integral din venituri
proprii sau parfial de la
bugetul de stat, bugetul
asiguririlor sociale de stat
sau bugetele fondurilor
speciale

Persoane juridice de drept
privat cu scop patrimonial

Cofinanlare
proprie %

Cofinranlare
publicd %

Cofinanlare

oroorieo/o

Cofinanfare
public5 %

Cofinanfare
proprie%o

Cofinanlare
publicd %
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h) Termenul pentru depunerea contestatiillor precum gi procedura de solufionare a acestora

l\4axim 5 zile lucrdtoare de la primirea notificdrii sau ?n

nlaxim 10 zile lucrdtoare de la publicarea pe site-ul GAL
g[ pe pagina de Facebook a GAL a Raportului de selec]ie
intermediar
t\4axim 5 zile lucrdtoare de la primirea contestaliilor

ii) Informalii privind depunerea in sistemul finformatic a proiectelor selectate
/AM POCU va deschide sistemul inforrnatic MySMlli pentru incdrcarea proiectelor. Acesta se va deschide
rexclusiv beneficiarilor ale cdror proiecte au fost selectate de GAL gi au trecut cu succes de verificarea CCS

restrdns. Proiectele POCU ale ciror fige de proiect au fost selectate de GAL C6mpulung Muscel, avizate de
ISCS restrdns giincdrcate in sistemul informatic MySMIS vor re$pecta condiliile prevdzute in Ghidul specific
aferent O.S. 5.1 POCU.

De asemenea, documentele suport aferente fiselor de proiect selectate se vor depune in MySMIS odatd cu
cererea de finanlare in cadrul apelului lansat de cdtre OIR aferent regiunii unde se implementeazd proiectul
(0lR POSDRU Regiunea Sud Muntenia). Prin ghidurile specifice PocU, AM POCU va stabili, dacd este cazul,
documentele necesare a fiincdrcate in MySMlS.

lll. Modelul-cadru al figei de proiect pentru respectivrul apel gi informalii privind modul de
crcmpletare a acesteia;

Figa de proiect 9i informatii privind modul de compk:tare este anexati la prezentul apel gieste publicatd pe

site-ul http://ealcampuluns.rol si pe pagina de Faceloook a GAI- cSmpulung Muscel.

l\/.Documentele iustificative pe care trebuie sE le depurni solicitantul odatd cu depunerea ffigei

de proiect, in conformitate cu cerinlele pentru intervenliile FEDR 9i FSE;

Documentele depuse de cdtre solicitant gi parteneri (dacd este cazul), ca urmare a lansdrii apelurilor de
pnoiecte de cdtre GAL sunt:

o Figa de proiect: este prezentatd in Anexa - Figa de propunere de proiect pocu.

Figa de proiect este compusd din:

Formularul figei de proiect care se completeazS exclusiv in format electronic, fiecare secliune in parte

Anexele la formularul figei de proiect.

Anexele prezentate mai jos sunt obligatorii de depus la depunerea figei de proiect:
11,' Figa de proiect - Buget (Anexa 2 la prezentul ghicl). Se va depune gi in format editabil (Excel) pe CD/DVD
il, Documente doveditoare care s5 demonstreze cd solicitanturl ;i parteneri au capacitate financiari
3. Documente statutare ale solicitantului
Documentele statutare ale solicitantului, in copie conformd cu originalul, in funclie de forma de constituire.
41. Documente pentru identificarea reprezentantului legalalsolicitantului
Pc'ntru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa in mod obligatoriu la figa de
proiect o copie a unui document de identificare.

!i. Autorizirile gi/sau acreditdrile care atesti expertiza relevanti pentru acliunile selectate conform
legislalieiin domeniu dupd cum urmeazd:
o Acreditarea ca furnizor de formare profesionald, dacd in cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv
innplementeazd activitatea de organizare 9i clesfSgurare de programe de formare profesionalS.

Proiect cofinanfat din Fondul FSE prin POCU 2Ot4-2O20
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6i. Acordul de parteneriat, semnat de cdtre solicitant impreund cu partenerii (Anexa 3 la prezentul ehid) -
acest document se depune in cazul ?n care proiectul de implennenteazd in parteneriat.

7'. Document Unic penltru verificarea ConformitSlii Administrative 9i a Eligibilitegi (DUCAE) pentru
Solicitant/Lider (Anexa 4la prezentul ghid).

8r. Document Unic pentru verificarea ConformitSlii Administrative 9i a Eligibilitetii (DUCAE) pentru
P'artener - acest document se depune in cazul in care proiectul se implementeazd in parteneriat (Anexa 5 la
prezentulghid).

9. Declaralie pe propria rdspundere privind asumarea responsabilit5lii pentru asigurarea sustenabilit5lii
nrdsurilor spriiinite, semnatd de solicitant in care proiectul se implementeazd in parteneriat, aceastd
,declaratie este semnatd de citre toli membrni parteneriatului (Anexa 6 la prezentul ghid).
l0.Contract de subvenlie - acest model de contract de subventie va fi utilizat in implementarea proiectelor,
'in contextul acorddrii de granturi pentru infiinlarea de start-up-uri (mdsuri de antreprenoriat) (Anexa 7 la

prezentulghid).

'U/. Informalii privind modul de realizare gidepunere a dosarului propunerii de proiect
lSolicitantul trebuie sd depund Figa de proiect impreund cu toate anexele gi documentele solicitate prin
ghidul solicitantului, completate in limba romdn6, irr 2 exemplare (1 original gi o copie). Exemplarele vor fi
rnarcate clar, pe copertd, in partea superioari dreaptd, cu ,,ORlGlNAL", respectiv ,,COPIE" si vor fiinsotite
de un exemplar electronic (suport CD).

li,e recomandd ca, pe 16ngd cele 2 exemplane, solicitantul si igi realizeze un exemplar propriu, complet al

rlosarului. Partea exterioari a coletului sigilert, trebuie sd poarte, in mod obligatoriu o eticheti cu informalii
r:u privire la propunerea de proiect depus6" Propunerile de proiecte se inregistreazd la sediul GAL ?ntr-un
Registru de intrare pentru fige de proiecte.

Primirea dosarelor Figelor de proiect la GAL Cdmpulung Muscel se va face pe toat; perioada Apelului de
sr:lecfie lansat, in intervalul orar menlionat in cadrul apelului. Dosarul Figei de Proiect se depune personal

de cdtre reprezentantul legal sau de cdtre un imputernicit, prin prezentarea unei procuri notariale in
r:riginal din partea reprezentantului legal. [troiectul se va inregistra la GAL CAmpulung Muscel in Registrul
rle intrare pentru fige de proiecte, fiecare :;olicitant primind un numSr de inregistrare pentru evidenl6 la

nivelul GAL C6mpulung Muscel.

Documentele prezentate in copie vor purta menliunea ,,Conform cu originalul", aplicati pe fiecare paginfi
in parte, gtampila (dacd este cazul) precum gi semndtura reprezentantului legal/ persoaneiimputernicite.
Formatul electronic al dosarului va cuprinde Figa de proiect scanatd 9i anexele aferente. Formularul Figei de
proiect, inclusiv anexele acesteia se vor scana astfelinc6t documentele electronice rezultate sd fie scanate
integral, denumite corespunzitor, ugor de identificat gi lizibile. Solicitantul va realiza scan-ul Figei de
Proiect, inclusiv a anexelor, ?n format PDF. Sicanarea se va face dupd numerotarea, semnarea gi gtampilarea

llaginilor in collul din dreapta jos, aplicarea menfiunii ,,conform cu originalul", unde este cazul. Scanarea se

va efectua dupd finalizarea dosarului, inainte de a fi legat, cu o rezolulie de scanare de maxim 300 dpi
(rninim 200 dpi) in figiere format PDF. Denumirea figierelor nu trebuie sd conlini caractere de genul: ,- " #
%, & * : <> ? / \ { | f', sau sd conlind doud puncte succesive ,,..". N umirul maxim de caractere ale denumirii
unuifigier sau a unui director de pe CD/DVD nu trebuie sd fie mai mare de 1"28 de caractere.

Proiect cofinanlat din Fondul FSE prin POCU 2A14-2020
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\/1. Criteriile de evaluare 9i selecfie:
It. Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineascd solicitantul 9i proiectul;
a) Tipul de figd de proiect se incadreazd din punct de vedere al eligibilit5lii in intervenliile din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locald 2017-2023 GAL C6mpulung Muscel aprobatS, lansate prin respectivul apel.
b,) Aria de implementare gi obiectivul proierrctului

Figa de proiect se implementeazd in aria de acoperire a SDL gi contribuie la atingerea obiectivelor SDL.
,c) Durata de implementare a figei de proiect

Perioada de implementare a activitdlilor din figa de proiect nu depSgegte 31 septembrie 2023.
rd) Activit5li eligibile
,A,ctivitdlile menlionate in fisa de proiect sre incadreazi in categoria activitSlilor eligibile conform ghidului
srolicita ntulu i.

e) Grupullintd
lPersoanele vizate de activitdlile figei de proiect fac parte din categoriile aflate in risc de sdrdcie sau
r:xcluziune sociald si au domiciliul/locuiesc inr teritoriul SDL.

1f) Indicatori

lndicatorii aferenli fisei de proiect contribuie la atingerea fintelor indicatorilor relevanli aferenli pOCU din
r:iadrul Strategiei de Dezvoltare LocalS 2C117-2023 GAL C6nnpulung Muscel aprobati. proiectele pOCU

lirebuie si prevadd atingerea !intelor minime obligatorii pentru indicatorii de realizare gi rezultat POCU.
gf Tipurile de solicitanli
llrolicitanlii 9i partenerii (dacd este cazul) ser incadreazd in tipurile de solicitanli eligibili, in conformitate cu
glhidul solicitantului.

lr) Asigurarea complementaritilii investiliilor soft gi hard

Fiisa de proiect prezintd modalitatea prin care se asigurd complementaritatea intre investiliile FEDR, in
infrastructurd 9i mdsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanldrilor din alte surse.
i) valoarea minimd (daci este cazul) 9i maximi eligibili a uneifige de proiect
Figa de proiect se incadreazi in valoarea mirrimd (dacd este cazul) givaloarea maximd eligibild stabilitd prin
glridul solicitantului elaborat de GAL.

j) Cheltuielieligibile

Clheltuielile eligibile menlionate in fi9a de proiect respecta legislalia aplicabila pentru stabilirea eligibilit;lii
cheltuielilor.

hll Asigurarea contribuliei proprii a solicitantului/partenerilon
Contribulia eligibilS minimi a solicitantului/ partenerului in cadrul figelor de proiecte respectd procentul din
villoarea totald eligibild a figei de proiect ;cropusd, care va fi suportatd de solicitant gi de fiecare dintre
pierteneriin cazul figelor de proiect depuse in parteneriat.

Pr:ntru fige de proiecte POCU se vor avea in vedere gi urmitoarele criterii de eligibilitate:
o Figa de proiect contine toate anexele solicitate previzute in Orientdri privind accesarea finanlSrilor in
cadrul Programului Operalional Capital Umarn 2014-2020 si de ghidul solicitantului condilii specifice.
o Figa de proiect este semnatd de cdtre reprezentantul legal sau de imputernicitul acestuia.
o Figa de proiect propusa spre finanlare (activitdfile proiectului, cu aceleagi rezultate, pentru aceiagi
rnembri ai grupului tintd) nu a mai benerficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dubld
firranlare):

Proiect cofinanlat din Fondul FSE prin POCU ZOI4-202O
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' Figa de proiect propusa spre finantare nu este incheiata in mod fizic sau implementat integral inainte de
depunerea acesteia la autoritatea de management, indiferent dacd toate pldlile aferente au fost efectuate
de cdtre solicitant (art. 65, alin (6) din Reg. :t303/20:t3).

r Bugetul Fisei de proiect respectd rata de cofinanliare.
r Fita de proiect cuprinde, in cadrul activitdlii de informare 9i publicitate, mdsurile minime de informare si
pubficitate conform ,,Monualuluide identitcrte vizuald pentru instrumentele structurale 2014-2020'.
,r Sustenabilitatea mdsurilor:

. respectarea regulilor de sustenabilitate de citre beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv:
continuarea funclionirii afacerii, inrc;lusiv menlinerea locului de munci creat, pe o perioadd de
minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni.

lB. Criteriile de prioritizare 9i seleclie a proiectelor pentru re$pectivul apel, in conformitate cu obiectivele
;;ii indicatorii SDL aferen!i.
:1. RELEVANJA - mdsura in care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice
rc'levante 5i la solulionarea nevoilor specifice ale gnlpului !intd. (minim 21 puncte, maxim 30 puncte)
o Figa de proiect contribuie la indeplinirrea obie,ctivelor din documentele strategice relevante pentru

proiect.

o Contribulia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL GAL Cdmpulung Muscel
o Grupul lintd este definit clar gi cuantificat, in relalie cu analiza de nevoi gi resursele din cadrul

proiectului.

o Figa de proiect contribuie prin activitSlile propuse la promovarea temelor orizontale din pOCU 2CI14-

2O2O, conform specificatiilor din Ghidului Solicitantului - Condilii Specifice (dezvoltare durabild, egalitate
de 5anse, nediscriminare, cooperare transna[ionald - acolo unde este cazul).

o Propunerea din Figa de proiect contribuie prin activitdlile propuse la promovarea temelor secundare din
POCU 2014-2020, conform specificatriilor din Ghiclului Solicitantului (utilizare TtC, inovare sociald).

o Figa de proiect include descrierea clard a solicitantului si, dupS caz, a partenerilor, a rolului acestora, a
utilitdiii 5i relevanlei experienlei fiecdrui membru al parteneriatului in raport cu nevoile identificate ale
grupuluilintd 5i cu obiectivele Figeide proiect.

:!,' EFICACITATE - mdsura in care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse.
(rninim 21 puncte, maxim 30 puncte|

o Indicatorii de realizare imediatd sunt rezultatul direct al activit;tilor Figei proiectului, !intele sunt realiste
(cuantificate corect) gi conduc la indeplinirea obiectivelor proiectului

o Contribulia proiectului la atingerea Iintelor indicatorilor specifici ai SDL GAL C6mpulung Muscel.
o Indicatorii de rezultat sunt corelali cu obiectivele Figei de proiect gi conduc la ?ndeplinirea obiectivelor

de program.

o Este identificatd modalitatea de recrutare a grupuluitintd.
o Figa de proiect FSE este complementar cu un proiect FEDR.

o Fita de proiect prezintd valoare addugat6.
r' Figa de proiect prevede mdsuri de monitorizare adecvate in raport cu complexitatea proiectului, pentru

a asigura atingerea rezultatelor vizate.

o in Figa de proiect sunt identificate supozi!iile gi riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului
gi este prevdzut un plan de gestionare a atcestora

3. EFICIENTA - mdsura in care proiectul asigurd utilizarea optimi a resurselor financiare in termeni de
rerzonabilitate a costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevdzute in Orientdrile

'" ,/ ,\

5z',:
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lnstrumJtlo Sltu3turatr

Proiect cofinanfat din Fondul FSE prin POCU 2O!4-2OZO

6



rm
UII{IUT{EA EUROPEANA

t,/
!f.r'k
@!. ./*.i#.

Instru qBr*c Struclurals
znl4 -2i20

'Gienerale in vederea atingerii rezultatel<lr propuse precum si asigurarea capacit6lii opera!ionale a

rs,olicitantului si partenerilor (acolo unde pnoiectul se implennenteazi in parteneriat). (minim 21 puncte,
nraxim 30 puncte)

'r Costurile incluse in buget sunt realiste fn raport cu nivelul pielei, fiind fundamentate printr-o analizd
realizati de solicitant.

a Costurile incluse ln buget respectd valorile maxime gi plafoanele prevdzute de Orientirile privind
accesarea finanfdrilor in cadrul POCU 2014 -2020, cu modlficdrile gi completdrile ulterioare.

'r Costurile incluse in buget sunt oportune in raport cu activitdrlile propuse ;i rezultatele agteptate.
o Resursele umane (numir persoane, experienla profesionald a acestora, implicarea acestora in proiect)

sunt adecvate ?n raport cu activitSlile propuse gi nezultatele agteptate.

'r Resursele materiale sunt adecvate ca natur6, structurd gi dimensiune in raport cu activitdlile propuse 9i
rezu ltatele aSteptate.

o Planificarea activitdlilor proiectului este raliorralS in raport cu natura activitdlilor propuse 9i cu
rezultatele a gteptate.

o Resursele care vor fi achizitionate sunt jurstificate in raport cu activitdlile gi cu rezultatele proiectului.
4. SUSTENABILITATE - mdsura in care proiectul asigurd continuarea efectelor sale gi valorificarea
rezultatelor oblinute dupd incetarea sursei rle finanlare. (mininm 7 puncte, maxim 10 puncte)
o Figa proiectul include activititi in timpul implementdrii care duc la valorificarea rezultatelor proiectului

dupd finalizarea acestuia.

o Figa proiectul include activit5li in timpul implementdrii care duc la transferabilitatea rezultatelor
proiectului cdtre alt grup !int6/ alt sector etc.

liriterii de prioritizare gi selec[ie a fiSelor de proiecte sunt detaliate gi punctate in codrul Anexei 12 Grita de
ve rificare aferentd etapei ETF POCU.

inr cazul in care un criteriu de seleclie din celre menlionate in sau Anexa 72 Grita de verificare a criteriilor de
evaluare tehnicd gi financiard a ligelor de proiect nu indeplinegte punctajul minim, indiferent daci per

total punctajul este mai rnare de 70 de puncte, figa de proiect NU va fi selectati.

[:valuarea si seleclia propunerilor de proieclte va respecta prevederile din Procedura de Evaluare gi Seleclie
;r Figelor de Proiecte Depuse la Asociatia Grupul de Acliune LocalS C6mpulung Muscel, avizati de CCS

Rr:str6 ns, disponi bi ld pe site GAL http://ea lc€r m pul u ne. rol

REPREZEI\ITANT LEGAL

Pregedintele l\sociafiei GAL CAmrpulung Muscel

VASITESCU MIHAI[.

Proiect cofinanfat din Fondul FSE prin POCU 2014-2020

7


