
                                                  
GAL BANATUL DE NORD – TIMIS 

Cod 307125, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax. 0256 326500, 040731630605, E-mail 

banatuldenord@yahoo.com 

Nr.576/15.06.2018 

 
Grupul de Actiune Locala Banatul de Nord lanseaza apelul de selectie pentru 

Măsura M4/6B" PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE  IN TERITORIUL BANATUL DE 

NORD " 

Data publicarii : 29.06.2017 

Data lansarii apelului de selectie: 03.07.2018 

Data limita de depunere a proiectelor: 05.10.2018 

 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul ASOCIAȚIEI 

GAL BANATUL DE NORD – Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, de luni până vineri, în intervalul 

9.00-11.00. 

Fonduri disponibile in aceasta sesiune: 110.000 euro  

Sprijinul public nerambursabil este de 110.000 euro/proiect 

Intensitatatea sprijinului 

Intensitatea sprijinului  se asigură diferențiat, respectiv: 

 

 pentru investiții negeneratoare de venit – până la  100%, 

 pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,  

 pentru investiții generatoare de venit – până la 90 % 

 
Informatii detaliate sunt prezentate in Ghidul Solicitantului M4/6B. 

Modelul Cererii de Finantare  pe care trebuie să-l utilizeze solicitanții, versiunea editabilă a Cererii de finantare 

se regaseste in Anexa 1 la Ghidul Solicitantului M4/6B. 

 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 4/6B sunt: 

 UAT, furnizori de servicii sau parteneriate ale acestora, 

 ONG 

 GAL 
 

Metodologia de verificare a eligibilitatii este detaliata in Capitolul 6 – Ghidul Solicitantului M4/6B, Selectia 

proiectelor. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 

conformitate cu cerințele fișei măsurii M4/6B din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

Banatul de Nord sunt disponibile pe site-ul www.galbanatuldenord.ro, Ghidul Solicitantului M4/6B!  

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu poate intra la finanţare.  

 

 Criteriu de selecție Punctaj 

CS1 

 

Proiectul asigură întreţinerea şi funcţionarea centrului multifuncţional în 

parteneriat 

10 pct. 

CS2 
Investiția realizată prin proiect include dotarea cu sisteme care utilizează 

energie regenerabilă 

30pct. 

http://www.galbanatuldenord.ro/


CS3 
Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară 

30 pct. 

CS4 

Proiectul crează noi locuri de muncă : Max.30 pct 

1. Proiectul  vizează crearea a trei locuri de muncă  20pct. 

2 Proiectul vizează crearea a patru  sau mai multe locuri de muncă. 30 pct 

 TOTAL 100 pct. 

 

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 
CS1:  Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 

funcţionarea în parteneriat a centrului comunitar multifuncţional (incheiat cu o comună, un ONG, 

etc). Documente verificate: memoriu justificativ, acord de parteneriat. 

CS 2: Pentru a obtine punctaj, solicitantul trebuie să demonstreze că investiția finantata prin proiect 

include utilizarea energiei produsă din surse regenerabile (panouri solare, fotovoltaice, pompe de 

căldură, centrale termice pe peleți etc.)  Documente: cerere de finanțare, memoriu justificativ. 

CS3: În contextul acestui criteriu de selecție, printr-o investiție similară  se înțelege o investiție în 

orice fel de structură de tip social (de exemplu centru comunitar, centru de zi etc). Documente 

verificate: Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului. 

CS4 -  Criteriul se punctează după ce se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea 

angajamentului de a fi păstrate pe toată perioada de monitorizare a proiectului. Documente: cerere de 

finanțare. Atentie! Locurile de muncã create trebuie sã fie cu normã întreagã. 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocarii disponibile pentru selecţie. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face 

în funcție de numărul locurilor de muncă create în urma implementării proiectelor. 

 

ATENȚIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de  Finanțare. Punctajul fiecarui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de 

solicitant în Cererea de Finanțare și în documentele atașate acesteia. Rezultatele evaluării, 

împreună cu proiectele depuse, vor fi prezentate de către experții GAL Comitetului de Selecție.  
 

Raportul de evaluare se emite în maxim 25 zile de la incheierea sesiunii la GAL Banatul de Nord. 

După încheierea procesului de evaluare și selecţie, Comitetul de Selecţie elaborează şi aprobă un Raport de 

Selecţie (Intermediar). Informatii detaliate se regasesc in Ghidul Solicitantului, CAPITOLUL 8. 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE. 

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI GAL BANATUL 

DE  NORD  – Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, Telefon: 0256 326500; fax 0256-

326500  www.galbanatuldenord.ro; e-mail: banatuldenord@yahoo.com; 

 

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de 

GAL Banatul de Nord pentru măsura M4/6B, sunt disponibile pe pagina de internet 

http://galbanatuldenord.ro/ghidul-solicitantului/ , respectiv sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL 

Banatul de Nord. 

 

Manager GAL Banatul de Nord 

Valentin BOANCHES 


