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NOTĂ PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR
aferente Apelului de selecție M19.2 (M9/M16/Subm.16.4.2/3A) - 02/19-10.03.2020
Asociația GAL Răsăritul Țării Făgărașului, cu sediul în comuna Șinca Nouă, sat Șinca Nouă,
nr.358, jud. Brașov, CIF 36558432, reprezentată de Maria Palfi - manager/ reprezentant legal în
baza procedurii de evaluare și selecție și organigrama GAL stabilite în Strategia de Dezvoltare
Locală, precum și conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea 08, emitem următoarea notă privind evaluarea și
selecția proiectelor depuse pe Măsura M9/M16/Subm.16.4.2/3A” Sprijin pentru cooperarea
orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării
de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale”

1. Procesul de selecție (conformitate, eligibilitate și criterii de selecție) s-a realizat în
conformitate cu cerințele ghidului de implementare pentru submăsura 19.2 și procedurile emise
de GAL RTF și aprobate de Consiliul Director al Asociației GAL RTF prin Hotărârea nr.15/
22.11.2019, rezultatele acestuia consemnându-se în Raportul Intermediar de selecție nr.
64/10.06.2020, aprobat în unanimitate de membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și
contrasemnat de reprezentantul CDRJ Sibiu.
2. GAL RTF a realizat, publicat Raportul intermediar de selecție pe pagina web a GAL și afișat
la sediul GAL, a transmis în termen de maxim 2 zile lucrătoare rezultatele selecției către
solicitanți prin Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei ( Formular F7 GAL).
3. Solicitantul proiectului declarat eligibil pentru finanțare nu va depune contestație în 5 zile de
la data primirii Notificării privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei sau în maxim 8 zile de la data
publicării Raportului Intermediar de Selecție pe pagina web a GAL RTF.
Așadar datorită faptului că asupra Raportului Intermediar de selecție nr. 64/10.06.2020
pentru Măsura M9/ 3A, nu au intervenit modificări, acesta devine Raport final de selecție la
data semnării prezentei Note.

Cu stimă,
MARIA PALFI

