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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr 1/2015
Data publicării: 15.01.2015
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2015
Asociatia Grup de Acțiune Locală „Romula Malva” anunță lansarea primului apel de selecție Fonduri nerambursabile disponibile pentru cele două măsuri, cu valoarea publica
din anul 2015 în perioada 15 ianuarie 2015 – 26 ianuarie 2015, pentru următoarele măsuri alocata pe fiecare masura de:
aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:
 Masura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
 Masura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii
valoare a moștenirii culturale: 88.377 Euro
culturale; *
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare: 5.000 Euro
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;
Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect nu poate depăși
*actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvolare Locala și nu sunt acceptate alte tipuri de suma de 88.377 Euro pentru masura 413-322 si 5.000 euro pe masura 421.Valoarea
actiuni in afara acestora
nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5000 de euro. Valoarea totala
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Romula Malva din Satul Dobrosloveni, Comuna eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
Dobrosloveni, Strada Tudor Vladimirescu nr.1, Camera 3, jud. Olt, în perioada 15 ianuarie Anuntarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in aceasta sesiune de cereri de
2015 – 26 ianuarie 2015, în intervalul orar 9.00-16.00. Termenul limită pentru depunerea proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie pâna la data de 27.01.2015, la
proiectelor este 26.01.2015, orele 16.00.
sediul GAL si pe pagina web www.romula-malva-gal.ro., și prin notificarea solicitantilor
Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și in scris pâna la data de 27.01.2015. Solicitantii vor putea formula contestatii in termen
eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 322 si 421. Beneficiarii de 1 zile de la primirea notificarilor. In urma analizarii contestatiilor depuse va fi
eligibili pot fi: persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, micro- elaborat Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. Acesta va fi publicat la sediul
intreprinderi, administratii publice locale, ONG-uri etc. in functie de categoria de beneficiari GAL pâna la data de 29.01.2015, iar rezultatele individuale vor fi comunicate
eligibili specificati in ghidul si fisa masurii aferente. Documentele justificative pe care trebuie contestatarilor prin notificare scrisa pâna la data de 29.01.2015.
să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul
Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute
în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este publicat pe site-ul ul www.romulamalva-gal.ro. Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului public, 4
reprezentanti ai sectorului privat și 1 reprezentant al societatii civile. Apartenenta membrilor
Comisiei de Selectie la spatiul rural sau urban este urmatoarea: 7 membri din spatiul rural și 0
membri din spatiul urban.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 322 si 421 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Romula Malva din Com. Dobrosloveni, sat Dobrosloveni , Jud. Olt,
Str.Tudor Vladimirescu nr.1, camera 3. Ne puteți contacta la adresa de e-mail gal.romulamalva@yahoo.com sau la numărul de telefon 0786038847. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează
într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul GAL-ului Romula Malva www.romula-malva-gal.ro, pe site-ul
AFIR www.afir.madr.ro sau MADR www.madr.ro, ,în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

