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                                         ANUNT  DETALIAT  

                          PRELUNGIRE APEL DE SELECȚ IE  Nr.1/2017  

Grupul de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului” (GAL ECB) anunta prelungirea apelului de 

selectie  Nr. 1 /2017, pentru Programarea  2014-2020. 

Apelul va fi prelungit pentru perioada 19.09.2017- 31.10.2017, conform Ghidului  de 

Implementare in vigoare,  pentru SubMasura 19.2 “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in Cadrul 

Strategiei de Dezvolatre Locala”. 

Masurile finantate sunt conform fiselor din Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a GAL Ecoul 

Campiei Buzaului, Strategie  finantata din Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020.   

- Masura 3/2B  „TINERII  AGRICULTORI  DIN TERITORIUL GAL ECB”– Suma totala in cadrul 

acestei masuri este de 240.000 Euro 

- Masura 5 /6A „SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE” -Suma totala in cadrul 

acestei masuri este de 400.000 de euro 

- Masura 6/6A „SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE  DIN GAL ECB” 

- Suma totala in cadrul acestei masuri este de 150.000 euro 

- Masura 7/6B „INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE” - Suma totala in cadrul acestei masuri 

este de 150.000 euro 

- Masura 8/6B “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB” - Suma 

totala in cadrul acestei masuri este de 824.485,27 Euro 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele se vor depune in perioada  19.09.2017-31.10.2017 ,la sediul GAL „Ecoul Campiei 

Buzaului” din incinta Primariei Orasului Pogoanele, Strada Unirii, nr. 18, Judetul Buzau. Depunerea 

se face zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 -14:00, data limita de depunere fiind  

31.10.2017, orele  14:00. 

1. Suma maxima nerambursabila pentru masurile sus mentionate sunt: 

 A. Masura 3/2B   ``TINERII  AGRICULTORI  DIN TERITORIUL GAL ECB`` 
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           - Sprijinul public nerambursabil / proiect conform fisei din SDL in cadrul acestei masuri este de 

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O 

B. Masura 5/6A ``SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE``  

- Suma maxima nerambursabila /proiect , poate fi cuprinsa  între 50.000 Euro şi 200.000 Euro, 

(conform regulei de minimis) si a Fisei Masurii din SDL. 

C. Masura 6/6A ``SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE DIN GAL ECB 

 - Cuantumul sprijinului  pentru proiectele care au un Plan de afaceri pe  productie este de 

maxim  50.000 de euro/proiect. 

-  Pentru proiectele  care au un Plan de afaceri pentru  servicii valoare maxima este de 30.000 

euro 

D. Masura 7/6B ``INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE``   

- Intensitatea sprijinului este cuprinsa intre 90% si 100% conform Ghidului Solicitantului pentru 

Masura 7/6B, publicat pe site-ul GAL www.galecb.ro 

- Suma maxima nerambursabila / proiect este cuprinsa intre  50.000 -150.000 euro, conform 

Fisei Masurii  din SDL. 

E. Masura 8/6B ``SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB`` 

- Intensitatea sprijinului este cuprinsa intre 90% si 100% conform Ghidului Solicitantului pentru 

Masura 8/6B, publicat pe site-ul GAL www.galecb.ro 

- Sprijinul public nerambursabil / proiect in cadrul acestei masuri va fi cuprins intre 50.000 –  

100.000 Euro 

2. Modelul cererii de finantare se regaseste pe pagina de internet a GAL Ecoul Campiei Buzaului 

www.galecb.ro ca anexa la Ghidul Solicitantului aferent fiecarei masuri. 

3. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului sunt prezentate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei masuri si sunt disponibile pe site-ul 

GAL www.galecb.ro. 

http://www.galecb.ro/
http://www.galecb.ro/
http://www.galecb.ro/
http://www.galecb.ro/
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4. Solicitantul cererii de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate mentionate 

in cadrul Ghidurilor Solicitantului disponibile pe pagina de internet a GAL www.galecb.ro aferente 

masurilor lansate prin apelul de selectie. 

Metodologia de verificare a acestora se regaseste in cadrul Ghidului Solicitantului aferent 

fiecarei masuri  pe pagina de internet a GAL www.galecb.ro. 

5. Componenta Comitetului de Selectie: 

La nivelul GAL – Ecoul Campiei Buzaului, functioneaza un Comitet de Selectie, format din 

membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL, ce este alcătuit din 

7 persoane: - 1 reprezentant al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul privat si unul din cadrul 

societatii civile . Fiecare dintre acestia, are si un membru supleant. În ceea ce priveşte selecţia 

proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri comitetului de selectie, 

din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

6. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a Proiectelor depuse la GAL 

(descrierea criteriilor de selectie specifice GAL), punctajul acordat pentru fiecare criteriu, criteriile de 

departajare si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat), este 

prezentata in cadrul ghidurilor de finantare pentru fiecare masura lansata, disponibile pe site-ul 

www.galecb.ro. 

7. Modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitantilor, 

publicarea Raportului de Selectie). 

 - Perioada de evaluare si selectare a proiectelor va dura maximum 20 zile lucratoare de la data 

limita de depunere a proiectelor (inchiderea apelului).  

- Publicarea Reportului de Evaluare a Proiectului se va face in primele 20 zile lucratoare dupa 

inchiderea apelului de selectie. 

- Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la OJFIR proiectele selectate de către GAL nu 

mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL. 

- Contestatiile se pot depune de catre solicitanti in termen de 5 zile lucrătoare de la postarea pe 

pagina de internet a GAL a Raportului de Selecție final. 

http://www.galecb.ro/
http://www.galecb.ro/
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- Dupa soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii şi publicarea raportului de 

contestaţii pe pagina de internet a GAL , solicitanţii sunt notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare de la 

publicare. 

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa direct la GAL Ecoul Campiei Buzaului cu sediul 

in Orasul Pogoanele, str. Unirii, nr 18, judetul Buzau de luni pana vineri intre orele 8 – 16 sau la telefon 

0238552006 sau prin e-mail: leader@galecb.ro; contact@galecb.ro. 

Informatiile detaliate privind accesarea si derularea  Masurilor din cadrul apelului  de selectie  

nr. 1/2017,  sunt  cuprinse in Ghidurile Solicitantului elaborate de  GAL “Ecoul Campiei Buzaului” 

conform Reg. 1305/2013, a legislatiei nationale in vigoare , a Ghidului Solicitantului si  a  Manualului de 

Procedura  in vigoare, pentru sMasura  19.2, “Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in Cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala” disponibile pe pagina de internet www.galecb.ro. 

 

Manager / Reprezentant Legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 

Georgeta Bisoceanu. 

 

mailto:leader@galecb.ro
http://www.galecb.ro/

