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Nr. 127/17.09.2019
Notă asumată privind aprobarea raportului de selectie final pentru
Măsura 19.6/2A -Primul utilaj agricol - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Număr de referință (M19.6/3A) –1/19
În perioada 25 Iunie 2019 – 25 Iulie 2019 în cadrul măsurii 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală” a GAL ”Pe Mureș și pe
Târnave” s-a derulat sesiunea de depunere proiecte nr.2/2019 aferentă Măsurii 19.6/2A Primul utilaj agricol - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu o alocare totală pe
sesiune de 15 000 Euro.
În cadrul sesiunii au fost depuse 2(două) proiecte cu o valoare publică de 30 000
Euro. În urma procesului de evaluare și selecție a rezultat următoare situație:
➢ 1 (unul) proiect a fost eligibil și selectat având un punctaj de 40 de puncte
după evaluarea criteriilor de selecție proprii GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.
➢ Al doilea proiect depus a fost eligibil și neselectat având un punctaj de 21 de
puncte după evaluarea criteriilor de selecție proprii GAL ”Pe Mureș și pe
Târnave”. Proiectul nu a fost selectat (chiar dacă a întrunit punctajul minim de
10 puncte stabilit de GAL) datorită faptului că suma disponibilă în sesiunea
1/2019 pentru această măsură a fost de 15.000 Euro, aceasta nefiind suficientă
pentru finanțarea ambelor proiecte.
În urma derulării procedurii de evauare si selecție a proiectelor depuse în perioada 25
Iunie 2019 – 25 Iulie 2019 în cadrul măsurii anterior menționate la data de 05.09.2019 a fost
convocat comitetul de selecție al proiectelor, fiind aprobat cu unanimitate Raportul
intermediar de selecție nr. 119/05.09.2019. Validarea votului s-a făcut cu respectarea regulii
”dublului cvorum”. Raportul de selectie intermediar 119/05.09.2019 a fost publicat pe site
www.gal-mt.ro, iar beneficiarii au fost notificați prin e-mail asupra rezultatului procedurii de
evaluare și selecție.
În perioada aferentă contestațiilor (9-13 septembrie 2019) nu a fost depusă nicio
contestație, drept urmare nu există nici o modificare asupra raportului de selecție
intermediar nr.119/05.09.2019, acesta devenind raport de selecție final la data semnării și
asumării prezentei Note.
Menționăm că pe toată durata derulării procedurii de evaluare și selecție a proiectelor
în cadrul sesiunii S1/2019 – Măsura 19.6/2A -Primul utilaj agricol - Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL,
precum și măsurile minime obligatorii de publicitate și transparență a apelului de selecție
pentru această măsură.
GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” a emis prezenta notă de asumare care atestă că
Raportul de selecție intermediar nr.119/17.09.2019 a devenit raport de selecție final nr.
128/17.09.2019 la data semnării Notei.
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