Data lansării apelului de selecție: 11 august 2014
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M121 – 3/14 – 15.09.2014
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea ultimei sesiuni de
cereri de proiecte pentru Măsura 121. Modernizarea exploatațiilor agricole, finanțate prin Axa IV Leader,
Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, în perioada 11 august 2014 – 15 septembrie 2014.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până
vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 15 septembrie 2014, orele 14.00.
Fondurile disponibile pentru Măsura 121 sunt de 198.000 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce
poate fi acordată unui proieact este de 198.000 de euro. Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu
poate depăși 400.000 euro. Se va respecta intensitatea sprijinului pe măsură, conform prevederilor ghidului
solicitantului versiunea 10, disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro.
Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate
de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu
privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Declarația va fi anexată
la dosarul cererii de finanțare, în original, conform modelului disponibil pe site-ul www.galatbn.ro, la
secțiunea Apeluri de proiecte/măsura 121.
MODEL DE DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
CĂTRE GAL ATBN

Subsemnatul, ____________________________________________________, identificat cu CI seria_______, nr.
_______, eliberat la data de ________________________, în calitate de reprezentant legal al proiectului
___________________________________________________________________________________________
____, mă angajez ca, în cazul în care proiectul depus va fi selectat, să raportez către GAL Asociația Transilvană
Brașov Nord toate plățile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP către organizația pe care o reprezint.
Mă angajez că voi realiza raportarea menționată după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu
privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.
Reprezentant legal
Nume și prenume:
Semnătura:
Data:
Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparțin sectorului public, 4
sectorului privat și 3 societății civile. 9 dintre membri provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban.
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, primirea și
soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea raportului final de
selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor.
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:
1. Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic/Memoriu justificativ; 2. Situaţiile financiare; 3. Documente solicitate
pentru terenul agricol și pentru imobilul (clădirile și/sau terenurile) pe care sunt realizate investițiile; document
pentru efectivul de animale deținut; 4. Certificat de urbanism; 5. Clasarea notificării/adresa de negație/decizia
etapei de încadrare/acord de mediu/aviz Natura2000/decizia etapei de evaluare inițială; 6. Documente care

dovedesc capacitatea de co-finanțare și identificarea financiară; 7. Certificate de atestare fiscală; 8. Avize și
autorizații (sanitare și sanitar-veterinare); 9. Certificat ORC; 10. Certificat de înregistrare/hotărâre
judecătorească/aviz de recunoaștere pentru grupuri de producători; 11. Documente specifice pentru soiuri
nobile de viță de vie pentru vin; 12. Autorizație de plantare; 13. Raport asupra utilizării programelor; 14. Fișă de
înregistrare pentru agricultură ecologică; 15. Document care să ateste apartenența la o formă asociativă; fișa de
înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică; 16. Copie după diplomă de studii/certificat/Declarație pe
proprie răspundere; 17. Raport de evaluare a clădirii care se renovează/document care să certifice vechimea
clădirilor; 18. Alte documente justificative, după caz; 19. Declarația pe proprie răspundere privind cofinanțarea;
20. Adeverință care să ateste Codul de înregistrare în Registrul APIA; 21. Declaraţia beneficiarului prin care
acesta se angajează să raporteze catre GAL toate plăţile aferente proiectului selectat.
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în ghidul
solicitantului aferent măsurii 121 elaborat de APDRP.
ATENȚIE! Solicitanții vor utiliza versiunea 10 a Ghidul Solicitantului și versiunea 5.7 a Cererii de finanțare,
disponibile pe site-ul www.apdrp.ro
Nr.
crt.

Criterii de selecție

1. 1Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare
.nou introduse
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată mai jos:
Legume;

2. Pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, căpșunării;
Culturi de câmp;
Pepiniere și plantații de viță de vie pentru vin (cu excepția
restructurării/reconversiei plantațiilor de viță de vie) și struguri de masă;

Vegetal

Punctaj
Creșterea
animalelor

Standarde

0

0

36

Max. 25

-

-
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25
20

-

-

5

-

-

5

5

5

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru
al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei
naţionale în vigoare

3.

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de
finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este:
• membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi
completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe,
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători
in sectorul fructe și legume ;
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarile şi completările ulterioare;
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și
completarile ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare.
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA

sau,
• Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit
urmatoarelor reglementari:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi

Nr.
crt.

Criterii de selecție

Vegetal

Punctaj
Creșterea
animalelor

Standarde

completările ulterioare sau
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi
completări ulterioare, care aplică în nume propriu.

4.

5.

Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Proiectele care au şi investitii pentru procesarea produselor
agricole Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine
din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală
eligibilă a proiectului.

1

1

1

1

1

1

5

4

5

1

-

-

Max. 39

Max. 11

-

-

-

35
39

10
11

-

35
35

11
11

-

36
36

11
11

-

30
30

11
11

15

15

15

15

15

10

7

5

6

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate
6.

7.

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la ghidul
solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate
/ Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

Proiectele din sectoarele prioritare care au investiţii în sisteme
de irigaţii
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se acordă
în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului
şi se adaugă la punctajul obţinut, pentru sectoare prioritare.

Criterii de selecție locală – GAL ATBN
CS GAL 1 Exploataţii din sectoarele prioritare
10
CS GAL 1.1
10
Culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și regenerare pe cale
vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă

CS GAL 1.2

8.

9.

10.

a) Bovine
- carne
- lapte
b) Ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție
c) Porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare
d) Păsări, din care:
- carne
- ouă

CS GAL 2 Proiectele prin care vor realiza și investiţii în
producerea şi utilizarea energiei regenerabile
Punctajele se acordă indiferent de ponderea acestor investiţii în valoarea totală
eligibilă a proiectului.

CS GAL 3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 2
și 8 UDE.

CS GAL 4 Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în
sistem ecologic
11.

Solicitantii trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care
demonstrează ca exploatatia este înregistrata în sistemul de productie ecologica
(perioada de conversie/certificata). De asemenea, trebuie sa descrie în Studiul
de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia în care se găseşte.

Nr.
crt.

Criterii de selecție

Vegetal

Punctaj
Creșterea
animalelor

Standarde

CS GAL 5 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub
40 de ani, la data depunerii proiectului

12.

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selectie sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu
modificarile şi completările ulterioare);
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de
finanţare (conform doc. 18.1).

TOTAL

15

15

10

100

100

100

Punctaj minim: 20 puncte
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului,
exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi
punctaj şi aceeaşi valoare, selectia acestora se va face în funcție de următoarele criterii:
1. Proiecte cu reprezentanți legali tineri (până în 40 de ani)
2. Proiecte care includ investiții de mediu
3. Proiectele cu o perioadă mai mică de implementare
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea
Raportului final de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la
data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de
selecție va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro și la sediul GAL.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 121 puteți afla în intervalul orar 08.00 – 14.00, la sediul
GAL din str. Republicii nr. 124 şi la următoarele date de contact: cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon –
0784298864; cornel.negrea@galatbn.ro sau telefon – 0784298865; luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon –
0784298868.

