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ANEXA V GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE  GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4 Nr. Contract de finanțare C19401039011623818313/09.11.2016 Beneficiar Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea Planificarea activităților care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de activitate 
• Abordarea Contractului de finanțare (prezentarea acțiunilor implementate prin surse proprii și a acțiunilor externalizate, număr minim al persoanelor implicate în derularea activităților, etc); 
• Descrierea activităților (tipuri de activități eligibile, localizare teritorială a activităților, număr minim de participanți la diferite acțiuni, etc.); 
• Rezultate așteptate (descrierea rezultatelor obținute în urma desfășurării acțiunilor –  număr minim de persoane  participante la instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală, nr. minim de broșuri și/sau pliante, nr. de întâlniri, nr. de seminarii, nr. evenimente de promovare, nr. instruiri a  liderilor locali,  etc.) PLANUL DE ACȚIUNE al GAL Dobrogea de Nord Tulcea (conform descrierilor din Cererea de Finanțare sub-măsura 19.2) a fost structurat pe 15 semestre (7,5 ani), din momentul semnării contractului de finanțare, având următoarele caracteristici: 
 *M1/ 6B (infrastructura socială) se va lansa cu prioritate; ** (alte sesiuni cereri pentru toate celelalte măsuri  Transpunerea Planului de Acțiune, respectiv estimarea Calendarului activităților și programarea calendaristică a activităților (detaliată pe ani și trimestre) așa cum se vor desfășura, după semnarea acordului de finanțare pe sub-măsura 19.4 sunt redate în continuare pentru primul contract de finanțare:  Calendarul activităților - programare calendaristică a activităților (detaliată pe ani și trimestre): Trimestru și an calendaristic                     Activitate Trim. IV Anul 2016 Trim. I Anul 2017 Trim. II Anul 2017 Trim. III Anul 2017 Trim. IV Anul 2017 Trim. I Anul 2018 Trim. II Anul 2018 Trim. III Anul 2018 Trim. IV Anul 2018 Trim. I Anul 2019 Trim. II Anul 2019 Trim. III Anul 2019 Trim. IV Anul 2019 A1 Animare teritoriu și promovare măsuri              A2 Derulare sesiuni depunere cereri de finanțare                             A3 Evaluare cereri de finanțare și selecție proiecte              A4 Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL              A5 Verificare Cereri de plată proiecte               A6 Informare și publicitate privind activitatea GAL              A7 Managementul și auditarea activităților SDL              *M1/ 6B (infrastructura socială) se va lansa cu prioritate; ** (alte sesiuni cereri pentru toate celelalte măsuri)  

Perioada estimată Activitatea planificată 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 II I II I II I II I II I II I II I II A1 Animare teritoriu și promovare măsuri                A2 Derulare sesiuni depunere cereri de finanțare   *                **              A3 Evaluare cereri de finanțare și selecție proiecte                A4 Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL                A5 Verificare Cereri de plată proiecte                 A6 Informare și publicitate privind activitatea GAL                A7 Managementul și auditarea activităților SDL                
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Pentru materializarea acțiunilor întreprinse de GAL au fost previzionate în buget costuri necesare desfășurării și susținerii fiecărei activități descrise în Calendarul activităților, aferent  primului contract de finanțare.  Fiecare angajat din cadrul Compartimentului Administrativ al Grupului de Acțiune Locală va acționa în baza fișei postului, a procedurilor de funcționare a GAL și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.  Mijloacele de control asupra procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală vor fi prezente în toate etapele de funcționare ale GAL:  (1) Animare/ Comunicare/ Informare – vor fi folosite toate resursele pentru a ne asigura că eventualii solicitanți au acces la același tip de informații, și că toate  categoriilor de persoane au acces la informațiile privind obiectivele strategiei de dezvoltare locală și a calendarului de cereri de proiecte.  Comunicarea și informarea reprezintă o activitate importantă pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor strategice și dezvoltarea teritoriului.   Mecanismul de comunicare și informare propus va sprijini furnizarea de informații cu privire la activitățile legate de implementarea proiectelor aferente strategiei (management, monitorizare, evaluare etc.) și, de asemenea, va garanta vizibilitatea și transparența activităților finanțate. Prin acest mecanism, GAL  Dobrogea de Nord Tulcea va pune la dispoziție informații clare și în termen, despre măsurile de finanțare disponibile, activitățile pe care le derulează în teritoriu, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor și proiectelor. Totodată, vor fi susținute și încurajate inițiativa locală și crearea de parteneriate.  Indiferent de mijloacele de comunicare folosite se vor promova principiile de bază ale participării și implicării beneficiarilor la identificarea, elaborarea și implementarea proiectelor eligibile pe teritoriul GAL. Grupurile țintă vizate în cadrul acțiunilor de animare/ comunicare/ informare sunt: 
� potențialii beneficiari, așa cum sunt ei definiți în fișele de măsuri;  
� partenerii implicați în elaborarea și implementarea strategiei (reprezentanți ai instituțiilor administrației publice locale de la nivelul teritoriului, reprezentanți ai sectorului economic și de afaceri, reprezentanți ai societății civile);  
� publicul larg – atât de la nivelul teritoriului, cât și de la nivel județean și regional (cetățeni care pot fi afectați pozitiv de implementarea strategiei de dezvoltare locală).  Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate în cadrul mecanismului de comunicare –informare vor cuprinde cel puțin următoarele, fără însă a se limita doar la acestea. Astfel, pe măsură ce strategia este implementată, în baza monitorizărilor privind activitatea de comunicare, personalul GAL poate decide adăugarea de noi instrumente adecvate situațiilor întâlnite sau reprioritizarea celor menționate: 

� Un web-site special dedicat GAL;  
� Conferințe, seminarii și workshop-uri; 
� Conferințe de presă/comunicate de presă;  
� Listă cu întrebări frecvente postată pe site/chestionare; 
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� Materiale de prezentare tipărite și audio-video (buletine informative, afișe, broșuri, fluturași, etc.);  
� Ghiduri, manuale și alte documente operaționale;  
� Materiale de prezentare electronice; 
� Sesiuni de instruire;  
� Sesiuni de informare.  a) Elaborarea elementelor de identitate vizuală pentru GAL Dobrogea de Nord Tulcea. Aceste elemente vor fi inserate în toate materialele referitoare la strategie, tipărite sau electronice, care vor fi făcute publice după aprobare.  b) Crearea și updatarea website-ului. Acest instrument va oferi vizibilitate către publicul țintă care nu este neapărat localizat la nivelul teritoriului. Pentru crearea website-ului vor fi elaborate specificații tehnice și de conținut adecvate, printre care un minimum ce va cuprinde: - home page – prezentarea generală a teritoriului (cu inserarea elementelor de identitate vizuala – logo); - componența teritoriului - (link către pagina oficială a fiecărei localități aparținând teritoriului); - harta regiunii - cu marcarea localităților centru de comună/oraș; - prezentarea GAL - (extras din statut, organigramă, echipă, contacte); -prezentare strategiei de dezvoltare a teritoriului -(pe capitole); -secțiune media- (upload galerie foto/video); -link-uri utile- (către instituții relevante, PNDR, rețeaua LEADER, alte surse de finanțare etc.); -finanțări- (calendarul preconizat al lansării sesiunilor de proiecte, linii de finanțare active și inactive, beneficiari eligibili pe fiecare măsură, bugete alocate); - finanțatori, parteneri -resurse utile – cu posibilitatea de upload documente; -noutăți; -contact. O versiune simplificată a site-ului va fi actualizată trimestrial în limba engleză și în limba minorității din teritoriul GAL- italiană. c) Conferințe, seminarii și workshop-uri. Aceste mijloace de comunicare presupun planificarea și organizarea unor evenimente de informare și diseminare informații pentru grupuri țintă distincte, la care GAL dorește să ajungă în mod direct, nemijlocit: 

o conferințele – au ca scop diseminarea de informații privind implementarea strategiei, vor asigura participarea unui număr mare de persoane din teritoriu și vor fi organizate cu ocazia unor momente mai importante din activitatea GAL: încheierea unui ciclu de proiecte, înregistrarea unor succese notabile din implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului. Sunt estimate 4 astfel de conferințe pe perioada primului contract subsecvent (trei ani), cu participarea a minim 20  de participanți/ conferință, respectiv 1 conferință de lansare proiect inițiată la semnarea contractului de finanțare, 2 conferințe privind stadiul implementării SDL organizate în perioada de contractare și 1 conferință de închidere proiect, desfășurată la finalizarea activităților proiectului;  
o seminariile de animare a teritoriului GAL/ seminariile de promovare a SDL – au ca scop informarea potențialilor beneficiari de grant-uri, cu privire la condițiile de aplicare și derulare a proiectelor, conform strategiei. Vor fi organizate în cât mai multe locații din teritoriu, în principal la semnarea contractului de finanțare, respectiv cu ocazia lansării apelurilor de propuneri de proiecte, pentru a asigura accesibilitatea potențialilor beneficiari. Aceste seminarii, organizate prin deplasări în cele 12 comune, cu minim 15 participanți/ seminar, vor permite personalului GAL să intre în contact direct cu persoanele și organizațiile interesate, să comunice condițiile de aplicare și de implementare a proiectelor, să culeagă informații privitoare la potențialii beneficiari, etc. 
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În fiecare localitate din teritoriu vor fi organizate câte 1 seminar de animare și anual câte 2 seminarii de promovare a SDL, la lansările măsurilor finanțate prin GAL.  
o workshop-urile - au ca scop identificarea potențialilor aplicanți și parteneriate care să promoveze proiectele GAL, respectiv analize consultative ale ghidurilor de finanțare pentru măsurile ce se vor lansa, consultarea vizând în principal implicarea membrilor comunității în procese decizionale, pentru a răspunde nevoilor locale ale teritoriului (vor fi implicate persoanele resursă de la nivelul comunității și alți actori locali). Vor fi organizate 8 workshop-uri, pentru fiecare măsură ce se va lansa prin GAL, cu participarea a minim 5 lideri locali.  d) Conferințe de presă/comunicate de presă mass – media, presa scrisă, audio și video – joacă un rol important în diseminarea de informații și mai ales în crearea unei imagini pozitive a GAL-ului. Comunicarea cu presa va fi o prioritate în activitățile personalului. Managerul GAL împreună cu managerului de proiecte și animatorul/ asistentul administrativ, se vor asigura ca fiecare conferință să fie mediatizată, iar la fiecare lansare de apeluri de proiecte, presa va fi informată și va difuza informații relevante pentru actorii locali sau naționali (vor fi publicate 10 comunicate de presă).  e) Sesiuni de instruire. După etapa de lansare a apelurilor de finanțare membrii GAL vor organiza sesiuni pentru însușire a noțiunilor și deprinderilor de bază în elaborarea cererilor de finanțare și pregătirea documentației de proiect aferente. Astfel, potențialii aplicanți vor fi sprijiniți să pregătească proiecte de bună calitate, în conformitate cu obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare a teritoriului. Pentru câștigătorii finanțărilor vor fi organizate mici sesiuni de instruire privind modul de gestionare și implementare a proiectelor. Gradul de detaliere a informațiilor va fi mult mai mare decât în cazul mijloacelor de comunicare descrise anterior, dar și nevoia grupului țintă este mai specifică. În acest mod, GAL-ul va reduce riscurile unor eșecuri în implementarea proiectelor. După fiecare lansare a măsurilor (respectiv de 2 pe an), vor fi organizate la sediul GAL, 8 sesiuni de instruire, cu participarea a minim 10 participanți/ sesiune.   Pe întreaga perioadă de implementare a SDL, vor fi promovate acțiunile descrise anterior, prin deplasările realizate în teritoriu - vor fi organizate evenimente de informare privind acțiunile GAL (seminarii, workshop-uri, etc), care vor fi susținute de materiale informative realizate (audio-video, buletine informative, afișe, broșuri, fluturași, etc.) și website-ul GAL-ului.  În primele luni de la semnarea contractului de finanțare vor fi achiziționate: 
- servicii de machetare și tipărire materiale de animare: 2 roll-up-uri, 1 bannere, 3.000 pliante, 400 afișe, 1.500 flyere, 10 comunicate de presă, 1 spot audio/ multimedia; 
- servicii de furnizare materiale promoționale: 500 agende, 500 pix-uri, 500 memory stik-uri; 
- servicii pentru crearea și actualizarea/ întreținerea unui web site pentru GAL; 
- plăcuță informativă amplasată la sediul GAL, plăcuță informativă generală la intrarea și ieșirea din localitatea unde este sediul GAL (2buc), panou publicitar de prezentare a siglei și a  denumirii.   
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Această etapă extrem de importantă în implementarea SDL  implică următoarele acțiuni descrise în Calendarul activităților, respectiv responsabili și rezultate preconizate: Activitatea 1. Animare teritoriu și promovare măsuri/ Activitatea 6.  Informare și publicitate privind activitatea GAL Acțiuni minime propuse Acțiuni de informare privind cunoașterea oportunităților de finanțare oferite prin intermediul Grupului de Acțiune Locală. Acțiuni de comunicare privind obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală. Acțiuni de informare pentru potențialii beneficiari despre: condițiile de eligibilitate în vederea obținerii finanțării, procedura de evaluare și implementare a viitoarelor proiecte, etc. Acțiuni de comunicare care să permită asigurarea unui maxim de transparență privind informațiile furnizate publicului despre gestionarea fondurilor în cadrul SDL, proiectele finanțate și a rezultatelor obținute. Responsabili Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL 
Rezultate 

GAL Dobrogea de Nord Tulcea va promova acțiunile întreprinse la nivelul teritoriului, prin informări deschise publicului larg, asigurând informații celor interesați și va împărți materiale suport (pliante de informare și promovare, fișe cu măsurile de finanțare), iar la sediul UAT-urilor și la Căminul Cultural vor fi lipite afișe de  informare): 
� 1 conferință de lansare proiect/ minimi 20 participanți + 1 comunicat de presă 
� 12 seminarii de animare/ minim 15 participanți la seminar desfășurate la cele 12 comune membre ale parteneriatului, având ca scop informarea potențialilor beneficiari de grant-uri, cu privire la condițiile de accesare și implementare a proiectelor, conform strategiei de dezvoltare locală a teritoriului. 
� târguri de promovare a SDL  - organizarea de acțiuni de promovare a SDL la evenimentele/ sărbătorile locale din teritoriul GAL. Aceste acțiuni de promovare au ca scop mediatizarea la o scară largă a Strategiei de Dezvoltare Locală prin participarea directă a Grupului de Acțiune Locală la evenimente/sărbători locale desfășurate în teritoriul GAL. Cu ocazia acestor acțiuni, personalul GAL poate să intre în contact direct cu persoane și organizații interesate, să comunice condițiile de aplicare și de implementare a proiectelor, să culeagă informații privitoare la potențialii beneficiari, etc. Prin intermediul partenerilor noștri din teritoriu vor fi distribuite participanților materiale informative. 
� participarea la evenimente desfășurate de alți organizatori. GAL va asigura participarea la evenimente locale, regionale și internaționale, de genul: Târgul proiectelor pentru „Delta vie” organizat în Municipiul Tulcea cu ocazia evenimentului Rowmania Fest - Festivalul International al Bărcilor cu Vâsle; conferințe naționale pe teme de cooperare LEADER organizate de FNGAL/ RNDR/ REDR. În cadrul acestor evenimente vor fi distribuite materiale informative create în cadrul GAL (pliante de promovare, fișe cu măsurile de finanțare etc.). 
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� organizarea de evenimente desfășurate la nivelul teritoriului micro-regiunii Dobrogea de Nord Tulcea. GAL va  susține desfășurarea de târguri la nivelul teritoriului GAL de genul: 
� TÂRGUL DE PRODUSE LOCALE - Organizare acțiune la nivelul teritoriului GAL cu participarea celor 12 UAT-uri. La acest târg organizat de GAL, vor participa producătorii locali din cele 12 comune care compun teritoriul GAL, cu produse alimentare - preparate tradiționale și specifice acestui teritoriu (produse lactate, legume, fructe, miere, dulceață sau zacuscă), dar și cu produse confecționate - costume populare, unelte, meșteșuguri etc. Târgul vine în sprijinul acelor producători, care vor să reînvie relația tradițională și de încredere între țărani și orășeni prin vânzarea directă, fără intermedierea lanțurilor de magazine. Prin intermediul acestor evenimente țăranul are ocazia să-și expună marfa, să testeze unele produse, să observe comportamentul consumatorilor și stabilirea unor relații comerciale benefice pentru ambele părți. În cadrul târgului se vor manifesta mai multe acțiuni cultural tradiționale, fiind prezenți cântăreți de muzică populară și mai multe ansambluri de dansuri populare care își vor desfășura programul artistic în cadrul evenimentului. sau 
� TÂRGUL DE PROMOVARE A PRODUSELOR APICOLE - Organizare târg cu tema ”Promovarea produselor apicole din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea”. GAL va organiza târgul cu tema ”Promovarea produselor apicole din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea”. Activitatea - precursoare dezvoltării comunității din teritoriul GAL - va avea ca scop formarea unui sistem integrat de cooperare între producători, comercianți, promotori și utilizatori ai produselor din miere de albină. Târgul va găzdui: producători locali de miere de albine din teritoriul GAL care își vor prezenta produsele locale din miere de albine/ concurs de produse inovative pe bază de miere de albine/ degustare de produse/ expoziții cu vânzare de miere de albină/ standuri de informare – broșura “ Ghid de bune practici pentru dezvoltarea domeniului apicol”/ moment folcloric. 

� 1 conferință de închidere de proiect/ 20 participanți + 1 comunicat de presă           
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(2) Apel de Selecție și Evaluarea proiectelor - lansarea sesiunilor este estimată a fi derulată pe o perioadă de 30 zile calendaristice,  putând fi prelungită cu 10 zile calendaristice și se va avea în vedere accesul tuturor solicitanților la informații, asigurarea că procesul de selecție se desfășoară în condițiile impuse, eliminarea oricăror posibile conflicte de interese, etc. Acțiuni descrise în Calendarul activităților, respectiv responsabili și rezultate preconizate: Activitatea 2. Derulare  sesiuni  depunere  cereri de finanțare.  Sunt previzionate a fi lansate 2 sesiuni/ an calendaristic pentru depunerea cererilor de finanțare, până la epuizarea fondurilor. Acțiuni minime propuse  Pregătiri proceduri de lucru coerente necesare lansării apelurilor de propuneri de proiecte în vederea asigurării egalității de șanse și a transparenței procesului. Organizare proces de consultare publică privind procedurile și calendarul lansării cererilor de propuneri. Elaborare set de documente aferent fiecărei lansări de proiecte. Lansarea apel de proiecte. Primire de întrebări/acordare de răspunsuri și publicare răspunsuri către toți potențialii aplicanți în vederea asigurării transparenței procesului. Responsabili Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL Rezultate Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea va promova acțiunile descrise anterior, prin asigurarea a: 
� 6 comunicate de presă la fiecare lansare de apeluri de depuneri proiecte; 
� 8 workshop-uri de promovare a SDL/ minim 5 participanți la întâlnire – organizarea acțiunilor de consultare a ghidurilor cu liderii locali; 
� 72 seminarii de promovare a SDL/ minim 15 participanți la seminar – desfășurarea de acțiuni de promovare a SDL și de lansare a măsurilor finanțate prin GAL, prin informarea cetățenilor cu privire la obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală a teritoriului.  
� 8 sesiuni de instruire/ minim 10 participanți la sesiune organizate pentru însușire a noțiunilor și deprinderilor de bază în elaborarea cererilor de finanțare și pregătirea documentației de proiect aferente. 
� 2 conferințe “Fii LEADER în GAL Dobrogea de Nord Tulcea” organizate în perioada de implementare a SDL.  În cadrul întâlnirii vor participa primarii parteneri în GAL și beneficiarii proiectelor finanțate prin GAL, având a fi prezentat stadiul implementării SDL, proiectele finanțate și activitățile derulate în cadrul asociației, pentru implementarea cu succes a strategiei. Beneficiarii proiectelor prezenți vor lua cuvântul pentru a scoate în evidență problemele implementate dar și succesul avut prin accesarea fondurilor prin GAL.        
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Activitatea 3. Evaluare cereri de finanțare și selecție proiecte.  Activitatea 5.  Verificare cereri de plată proiecte.   Acțiuni minime propuse  Acțiuni de evaluare cereri de finanțare conform criteriilor de selecție specifice fiecărei masuri. Întocmire rapoarte de selecție. Înregistrare contestații. Întocmire rapoarte de soluționare contestații. Realizare și avizare Rapoarte de selecție. Transmitere spre contractare proiecte selectate pentru a fi finanțate prin GAL. Verificare cereri de plată proiecte aflate în implementare. Responsabili Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL/ Comitetul de Selecție și Comitetul de Soluționare a Contestațiilor. Rezultate Vor fi asigurate acțiuni de verificare și selecție a proiectelor ce vor fi finanțate prin GAL, potrivit PI de evaluare și selecție interne (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ). Vor fi soluționate contestațiile și vor fi publicate Rapoartele de selecție finală a proiectelor. Pentru proiectele ce se vor implementa prin GAL va fi făcută verificarea cererilor de plată, potrivit PI de verificare a conformității Cererilor de Plată (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ).     (3) Monitorizare/ Raportare. Monitorizarea este o activitate continuă care se va derula pe toată durata funcționării GAL-ului, atât pentru proiectele finanțate cât și pentru implementarea SDL în ansamblu.  Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate. Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală.   A. Monitorizarea contractelor pentru proiectele finanțate prin GAL Activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate de GAL este demarată din momentul în care un aplicant devine beneficiarul unui proiect implementat prin GAL. Procesul este unul continuu și se desfășoară pe tot parcursul implementării proiectului, dar și după finalizarea sa, având în vedere durata de valabilitate a contractului încheiat.  Mecanismul de monitorizare trebuie să aibă în vedere buna desfășurare a proiectelor pentru a avea o imagine a rezultatelor propuse versus cele realizate. O planificare atentă și corectă a procesului de monitorizare, rigurozitatea în procesul de monitorizare pot verifica în timp real eventualele deficiențe în implementarea proiectelor, astfel încât acestea să poată fi remediate și riscurile minimalizate.    
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Echipa GAL va avea în vedere următoarele aspecte: 1. Activitățile proiectului să se desfășoare în conformitate cu calendarul prevăzut în contractul de finanțare;  2. Rezultatele proiectelor și indicatorii să fie realizați/ îndepliniți sau în curs de realizare/ îndeplinire;  3. Sunt respectate principiile dezvoltării durabile și egalității de șanse;  4. Se respectă legislația privind achizițiile publice;  5. Se respectă în totalitate prevederile contractuale.   Procedura de lucru în faza de monitorizare a proiectelor va fi asumată de către  Compartimentul Administrativ al GAL-ului și va cuprinde următoarele elemente minimale:  1. Pentru fiecare beneficiar va exista un număr de identificare și îi va fi comunicat numele/ datele de contact ale persoanei responsabile ce se va ocupa de monitorizarea contractului respectiv;  2. Se va stabili un plan de vizite de monitorizare și un plan de raportare pentru fiecare beneficiar;  3. Se va avea în vedere realizarea de întâlniri comune cu beneficiarii aceluiași tip de finanțare cu scopul prezentării procedurilor de lucru la începutul demarării contractului.  4. Se va realiza o bază de date care să cuprindă toate contractele încheiate.  5. Se vor organiza toate contractele încheiate (toate documentele din timpul implementării vor fi organizate în ordine cronologică: propunere, contract, modificări contract, rapoarte de monitorizare, rapoarte de progres, materiale de vizibilitate, corespondența pe contractul respectiv, etc.)  6. Se va asigura arhivarea tuturor documentelor în mod corespunzător.   Vizitele de monitorizare și verificarea documentelor contractuale constă în:  - Vizite de monitorizare planificate inițial în timpul implementării proiectului, cel puțin 3 pe contract în funcție de durata și complexitatea proiectului.  - Vizite de monitorizare demarate fie la cererea beneficiarului, fie generate de o situație anume (ex: conflict de interes, semnare alertă de nereguli, etc.) .  - Vizite de monitorizare după finalizarea proiectului, dar în timpul implementării contractului.   Vizitele de monitorizare vor urmări în principal aspecte privind respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres și a informațiilor/ documentelor raportate, încadrarea activităților în graficul de activități, acuratețea datelor din calendarul achizițiilor publice, respectarea prevederilor contractuale, a regulilor de vizibilitate, gradul de atingerea a rezultatelor propuse și de realizare a indicatorilor, arhivarea documentelor, veridicitatea informațiilor pentru care se solicită modificări contractuale, etc.  Beneficiarii vor fi înștiințați cu cel puțin 5 zile de la data planificată cu privire la scopul vizitei, documentele necesare și a persoanelor care participă la întâlnire.  Verificarea documentelor în cadrul GAL-ului va avea o procedură clară, pe care o vor cunoaște atât echipa de implementare, cât și beneficiarii; se va avea în vedere în principal transparența procesului de certificare a datelor și informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise având în vedere prevederile contractuale și toate modificările ulterioare.  Vizitele externe organizate de către OJFIR, atât înainte de semnarea contractelor, cât și după, precum și auditarea financiară externă va întări rigurozitatea controlului proiectelor finanțate. 
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 B. Monitorizarea la nivelul implementării SDL În strânsă legătură cu monitorizarea proiectelor în implementare este absolut necesar să existe și o monitorizare de ansamblu a implementării întregii SDL.   În acest sens, următoarele măsuri vor fi întreprinse:  1. 2 întâlniri/ an ale echipei de implementare/ Consiliu Director cu privire la stadiu implementării SDL;  2. Baza de date privind indicatori propuși / indicatori realizați privind implementare SDL;  3. Grupuri de lucru privind anumite aspecte ce ar putea fi îmbunătățite/ dezvoltate;  4. Informări privind circuitul documentelor și comunicarea în relația GAL/ Rețea/ Autoritate de Management/ Agenție de Plăti.   Pentru evidențierea gradului de implementare a SDL, GAL va întocmi Raportul Anual de Monitorizare care va cuprinde toate informațiile cu privire la evoluția implementării strategiei. Raportul de monitorizare va fi supus aprobării Adunării Generale după care va fi transmis Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  În cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, Adunarea Generală trebuie: 
o să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală; 
o să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri cât și calitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală; 
o să analizeze și aprobe Raportul înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
o să elaboreze recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii impactului strategiei.   În concluzie, monitorizarea implementării SDL  presupune: - evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale strategiei; - examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri și monitorizarea calității implementării proiectelor finanțate; - examinarea rezultatelor  obținute; - elaborarea recomandărilor și propunerilor în vederea îmbunătățirii impactului  planului.       
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Evaluarea  Evaluarea modului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului va avea în vedere două aspecte esențiale, respectiv cel al eficienței (raportul dintre resurse alocate/ rezultate atinse) și cel al eficacității (gradul de atingere a obiectivelor în vederea optimizării impactului) .  Procesul de evaluare este structurat în mai multe etape, respectiv:  - evaluare ex-ante- vizează analiza diagnostic ce a stat la baza Strategiei de Dezvoltare Locală. - evaluare intermediară - va fi realizată în faza de funcționare a GAL-ului, anual, la sfârșitul fiecărui an de implementare.  Compartimentul Administrativ împreună cu persoanele resursă vor fi  implicate în procesul de evaluare, proces ce va viza atât faza de depunere proiecte, cât și faza de implementare contracte și va  viza fiecare măsură cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală. Rapoartele de evaluare intermediară vor ține cont de activitățile/ rezultate planificate/ realizate atât în faza de depunere/ evaluare proiecte, cât și în faza de implementare a proiectelor finanțate. Toate documentele folosite în fiecare etapă vor face subiectului unei analize de conținut și a unei analize cantitative în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a obiectivelor strategiei și a atingerii indicatorilor.  În procedura de evaluare a proiectelor vor fi folosite o serie de instrumente de lucru gen: dosar administrativ, fisele de verificare a conformității/ eligibilității, solicitările de informații suplimentare și de evaluare a criteriilor de selecție, etc.  În faza de implementare a proiectelor vor fi folosite o serie de instrumente de lucru cum ar fi: rapoartele lunare de progres, rapoartele intermediare și/ sau finale, concluziile vizitelor de monitorizare pentru fiecare contract implementat.  Se va avea în vedere analiza implementării activităților având în vedere balanța dintre resursele investite/ acțiunile în desfășurare/ rezultate obținute/ indicatori realizați /impactul; fiecare raport va avea o secțiune de concluzii privind gradul de îndeplinire a indicatorilor și gradul de atingere al obiectivelor, precum și propuneri de remediere a eventualelor probleme care au intervenit sau ar putea interveni.  - Evaluare finală – va fi realizată în ultima lună de implementare având la bază atât rapoarte de evaluare intermediare, cât și toate instrumentele mai sus menționate. Raportul final va oferi o imagine de ansamblu a funcționării GAL-ului și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Raportul de evaluare final trebuie să cuprindă, pe lângă concluziile și eventualele observații privind implementarea strategiei, și o parte importantă cu privire la impactul pe termen scurt și lung și sustenabilitatea atât la nivelul proiectelor finanțate, cât și la nivelul Grupului de Acțiune Locală.  - Evaluare ex-post – va fi realizată ulterior finalizării proiectului de către un evaluator independent și va presupune evaluarea impactului și a sustenabilității proiectelor finanțate. Se va avea în vedere analiza de conținut pentru documentele din timpul implementării (documentele realizate de către beneficiar - prin eșantionare, dar și documentele realizate la nivelul Grupului de Acțiune Locală); de asemenea se va avea în vedere și o analiză calitativă, prin realizarea de focus grupuri cu beneficiarii, dar și cu cetățenii din cadrul ariei de acoperire a teritoriului GAL-ului. Monitorizarea și evaluarea vor asigura implementarea efectivă și în timp a proiectelor, asigurarea unui bun management al finanțelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului, coerența desfășurării activităților și atingerea rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăților se va efectua auditul de către auditorul stabilit. 
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Acțiuni descrise în Calendarul activităților, respectiv responsabili și rezultate preconizate:  Activitatea 4.  Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL Rolul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea în procesul de monitorizare este de a asigura un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, care să permită colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate. Semestrial se vor elabora rapoarte privind situația financiară a implementării proiectelor finanțate prin GAL.  Acțiuni minime propuse  Realizarea unei baze de date cu toți beneficiarii  Planificare vizite de monitorizare Planificare estimare depunere rapoarte Realizare rapoarte de monitorizare proiecte Realizare situații cu privire la implementarea proiectelor Suport în implementarea proiectelor acordat beneficiarilor Situații privind stadiul implementării/ raportării/ plăți pentru proiectele încheiate Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie la cel mai înalt nivel. Responsabili Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL Rezultate Fișe de monitorizare a proiectelor finanțate prin GAL (minim 3/ contract). Rapoarte intermediare (semestriale) privind evoluția financiară a implementării proiectelor finanțate prin GAL, care să reflecte realizările și rezultatele implementării strategiei (2 rapoarte/ an calendaristic), potrivit PI de monitorizare a proiectelor selectate (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ). Rapoarte de monitorizare anuale cu privire la evoluția implementării strategiei (3 rapoarte anuale aferente primului contract subsecvent), potrivit PI de monitorizare și evaluare a stadiului implementării SDL (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ). Raport final de activitate privind implementarea contractului de finanțare.    Activitatea 7. Managementul și auditarea activităților SDL.   Activitățile de management al proiectului și audit sunt activități obligatorii interne, care contribuie indirect la realizarea eficientă a obiectivelor SDL.  Activitatea de management se va derula în principal la sediul proiectului, membrii echipei de proiect fiind responsabili de implementarea tehnică și financiară a proiectului, de încheierea, derularea și încetarea contractelor de muncă și contractelor civile, raportări către autoritățile competente,  întocmirea și actualizarea planului de achiziții publice al proiectului, derularea procedurilor de achiziții publice - întocmirea dosarelor de achiziții, verificarea și recepționarea. În cadrul activității de management vor fi întocmite rapoartele tehnice și financiare, Cereri de Plată, vor fi planificate activitățile pentru perioada următoare. 
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Activitatea de audit vizează controlul corectitudinii, analiza performanțelor financiare și auditarea operațiunilor în cadrul SDL, de către un auditor extern autorizat CAFR, conform standardelor de audit aplicabile și cerințelor PNDR.  Pentru asigurarea unui management performant se are în vedere instruirea și/ sau dezvoltarea de competențe privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru personalul angajat GAL, dar și instruirea liderilor locali din teritoriul GAL. Instruirea și dezvoltarea competențelor privind implementarea strategiei  se va face prin: 
� Organizare sesiuni instruire personal GAL. Programe de formare certificate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării, Inovării, Tineretului și Sportului, autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări ANC. Cursuri de formare profesională finalizate cu examen de absolvire organizate în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților. Obținerea certificării va oferi participanților, abilități de evaluarea și selectare a proiectelor finanțate din diverse programe europene. 
� Organizare sesiuni instruire personal GAL și lideri locali. Domeniile în care se vor organiza instruiri pentru liderii locali vor viza implementarea abordării LEADER, întocmirea cererilor de plată/ a dosarelor de achiziții, management de proiect (spre exemplu: modalități eficiente de implementare proiecte și programe de dezvoltare rurală în comunele din teritoriul GAL/ Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugate a produselor locale/ Comunicare, Negociere, Managementul conflictelor).  Acțiuni minime propuse  Realizare rapoarte intermediare aferente cererilor de plată  Raport final contract de finanțare secvențial (2016 -2019) Cereri de plată intermediare/ finală Rapoarte de audit aferente cererilor de plată intermediare/ finală Cursuri de instruire/ calificare personal GAL și lideri locali Responsabili Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL/ Auditor externalizat Rezultate 1 contract de finanțare implementat pentru perioada 2016-2019. 8 CIM pentru personalul angajat în cadrul  Compartimentului Administrativ al GAL, potrivit PI de recrutare și selecție a personalului (aprobată de organele de conducere ale asociației). 5 angajați GAL participanți la sesiunile de instruire și/ sau dezvoltarea competențelor profesionale. 24 lideri locali instruiți în cadrul acțiunilor inițiate de GAL.               
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Previziunea depunerii Rapoartelor de activitate   Luna 1 (febr.2017) L4 2 (iun.2017) L8 3 (nov.2017) L13 4 (apr.2018) L18 5 (sept.2018) L23 6 (feb.2019) L28 7 (ian.2020) L39 Raport de activitate 1  intermediar       Raport de activitate 2  intermediar      Raport de activitate 3   intermediar     Raport de activitate 4    intermediar    Raport de activitate 5     intermediar   Raport de activitate 6      intermediar  Raport de activitate 7       FINAL  Completat de: beneficiar/Reprezentant legal   Data: 29.06.2017                DI/ 2 ex/29.06.2017 






