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Anunț lansare apel depunere proiecte 
 

 
Data publicării: 5/2013 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:      2 / M313 / 2013 
Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului anunță lansarea, în perioada 13 mai 2013 – 28 iunie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 313 - „Încurajarea activităților turistice". 
 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 313 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului (com. Dumitrești) în intervalul orar 
09:00 - 14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent 
acestei măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvalearimnicului.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea 
de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 28 iunie 2013, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei 
sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comitetului de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului va 
notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galvalearimnicului.ro, în maxim 30 de zile, pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor 
de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 313 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului  din com. Dumitrești, jud. Vrancea. Sunați la 0040.725.548.320 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului, Sat. Dumitrești, com. Dumitrești, jud. Vrancea sau galvalearamnicului@gmail.com, pentru a 
afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 313 trebuie să conțină documentele conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro). 
În cazul proiectelor ce implică lucrări de construcție este obligatoriu ca Studiul de Fezabilitate să fie însoțit de Proiectul Tehnic, ambele depunându-

se la GAL. 
 
Beneficiarii 

 Micro-întreprinderile  ; 
 Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un 

statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere ; 

Fondurile disponibile pentru Măsura 313 „Încurajarea activităților turistice" sunt de 400.000 de Euro (1.807.600 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 100.000 de Euro . 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
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 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între 
comune și înființate conform legislației naționale în vigoare ; 

 ONG-uri. 
Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanțare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanțare din PNDR. Un 

beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate și de selecție prevăzute în această fișă este considerat că îndeplinește condițiile prevăzute la art.51 alin 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretariatul Grupului de Acțiune împreună cu 
proiectul. Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL. 

 
Intensitatea ajutorului 
Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăși valoarea de 200.000 Euro/proiect ; 
Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la : 

 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 100.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiții în agro-turism ; 

 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiții în activități recreaționale ; 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiții în turismul rural. 
  
Tipuri de acțiuni eligibile 
 
Pentru componenta a): 
Construcția, modernizarea , extinderea și dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice și alte tipuri de structuri de primire turistice 

realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere : 
o Pentru investiții în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect, 

trebuie să atingă standardul de calitate  de minimum 3 margarete/stele ; 
o Pentru investițiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort și calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum 1 margaretă. 
În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea și extinderea structurilor de primire turistice. De 

asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitățile publice, achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile 
decât biocombustibili, ca parte componentă a proiectelor. 

 
Pentru componenta b) 
Investiții private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spații de campare, 

amenajări de ștranduri și piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație inclusiv prima achiziție de cai în 
scop turistic (cu excepția celor pentru curse și competiții) și asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc. 
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Pentru componenta c) 
 Construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării și vizitării turistice; 
 Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și 

naționale ; 
 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice  de utilitate publică etc. ; 
 Investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex : 

construcții, plan înclinat etc.), recondiționarea echipamentelor și utilajelor ; 
 Investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex : “drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 

 
Pentru componenta d): 
Elaborare de materiale promoționale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice : broșuri de prezentare, panouri de 

informare etc. Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de acțiuni, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de utilaje, 
echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziționarea în leasing a acestora, costurile de instalare și montaj și costurile generale legate de întocmirea 
proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziția de patente și licențe, în limita unui procent de 
10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții în limita a 5%. 

 
Criterii de eligibilitate 

1. Micro-întreprinderile, atât cele existente cât și start-up  trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural ; 
2. În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării ; 
3. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției ; 
4. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate  ; 
5. Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare ; 
6. Pentru investiții noi, modernizare și extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort și 

calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele ; 
7. Pentru investiții în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiția agro-turismului dată în cadrul fișei măsurii, iar nivelul de confort și 

calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 margaretă ; 
8. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea și extinderea structurilor de primire turistice ; 
9. Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG ; 
10. Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală ; 
11. Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic ; 
12. Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deținerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin 

proiect (experiență/cursuri de formare profesională absolvite – cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la 
efectuarea ultimei plăți ; 
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13. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective, 
14. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu  necesare investiției, să respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în 

perimetrul ariilor protejate ; 
15. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani ; 
16. Beneficiarul trebuie să facă dovada că va asigura cofinanțarea proiectului ; 
17. Beneficiarul care își propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public 

nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 
 

Criterii de selecție locală 
Pentru componentele a) și b) : 

 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani – 5 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanțare - Secțiunea C - Finanțări nerambursabile - solicitate și/ sau obținute, a 
bazelor de date FEADR/ SAPARD și/ sau documentul 11. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăți efectuate pentru 
investiția similară și data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de 
sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani. 

 Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere – 5 puncte 
Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 - Lista comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu 
resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de 
dezvoltare turistică. 

 Proiecte din zonă defavorizată – 20 puncte 
 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiții – 5 puncte 

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât și pentru micro-întreprinderile în funcțiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel 
puțin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro. Formula: dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, 
proiectul primește punctaj, dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primește 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 solicitanții privați și punctul 3.2 pentru solicitanții care completează Memoriul Justificativ) și pe baza formulelor de calcul prezentate. 

 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului – 5 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face identitate, după cum urmează: 
- persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului; 
- societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului; 
- întreprindere individuală, titularul - întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului. 
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În cazul proiectelor promovate de femei și care se regăsesc în formele de organizare și în condițiile menționate anterior se acordă punctaj la acest 
criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanțare. 

 Proiecte care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice – 10 
puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ și 
cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general și bugetul indicativ. 
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea pe care o are valoarea investiției pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

 Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea și promovarea culturii tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse 
tradiționale de marcă, în vederea amenajării structurilor de primire turistice – 5 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea propusă, păstrarea și promovarea culturii tradiționale 
prin achiziționarea de obiecte tradiționale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau 
dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziționarea de obiecte tradiționale în vederea amenajării de structuri de primire turistică 
cu funcțiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziționarea de mijloace de transport tradiționale - sănii, trăsuri, șarete, căruțe 
etc.). În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziționarea de obiecte tradiționale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa 
declarația pe proprie răspundere din Secțiunea F a Cererii de Finanțare. Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină obligația solicitantului 
de a cumpăra obiecte tradiționale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meșteri care dețin unul din documentele: 
- cartea de meșteșugar; 
- declarație de notorietate cu privire la abilitatea de a desfășura activități tradiționale artizanale (eliberată de primarul localității, în mod gratuit). 

 Proiecte cu investiții în agroturism – 20 puncte 
 Proiecte cu investiții recreaționale – 25 puncte 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la componentele a) și b) este de 15 puncte 
 
Pentru componentele c) și d) : 

 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel național/regional/județean sau local (de tip LEADER) -  maxim 50 puncte 
a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip LEADER) – 30 puncte 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul face parte dintr-o strategie județeană aprobată 
printr-o hotărâre a Consiliului Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat. Solicitantul va prezenta 
documentele care atestă aspectele anterior menționate 

b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri naționale, rezervații naturale, etc) – 50 puncte 
Proiectul punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: 

o respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect; 
o în SF/ MJ sunt prevăzute investiții si/ sau activități de promovare în ariile naturale protejate; 
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o solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administrația respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia 
pe durata de monitorizare a proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului. 

 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune și în care există minim 15 acțiuni/investiții de turism – 40 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverințelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista 
documentelor justificative și pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). Acțiunile 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 zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga 
suprafață a zonei omogene. 

 Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale – 10 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea 
proiectului). Promovarea tradițiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiștilor la evenimente, festivaluri culturale 
tradiționale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meșteșugărești și expoziții de obiecte tradiționale, etc. prin acțiuni de 
promovare și informare. 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la componentele c) și d) este de 10 puncte 
 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 

 Vor fi selectate proiecte generatoare de mai multe locuri de muncă. 
Comitetul de selecție este format din: 

 Reprezentanți parteneri privați 5 persoane. 
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Declarație 

 
 

Subsemnatul/a …………………………………………........................................................, domiciliat/ă în localitatea …………………………................, 

str. ………………………………..…………………...., nr. ….., bl. …..., ap. …..., et. ….., sc. ….., județul ................................, codul poștal …..................,  

posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr. ................,  CNP  ......................................,    tel. ……………………………………………….. 

în calitate de solicitant al finanțării GAL Valea Râmnicului, pentru proiectul cu titlul ……………………………………………………………......….. 

………………………………………………………….…………………………………......................................................................... mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Valea Râmnicului toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. 

Să realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Valea Râmnicului orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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