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Apel de Selecţie Măsura 121L- „Modernizarea exploatatiilor agricole”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 121L / 01-15
Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunţă lansarea, în perioada 09.03.2015
– 20.03.2015 primului Apel de Selectie, pentru Măsura 121 L – care vizează modernizarea
exploatatiilor agricole realizate într-una dintre localitățile din judetul Arges: Stefan cel Mare,
Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Rociu, Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, Popesti si Tatarastii de Sus
(Teleorman).
1. Data lansării apelului de selecţie: 09.03.2015 (ora 12.00)
2. Data limită de depunere a proiectelor: 20.03.2015 (ora 16.00)
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 121L se va face la biroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE
LOCALA LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570,
camera 7, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00.

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 160.262,52 Euro
Sume disponibile conform documentelor:

-

Modificarii de strategie nr. 77856 din 27.02.2015, suma realocata -> 158.900 euro;
Raport selectie final nr. 45 din 22.01.2015– suma de 0,85 euro;
Notificare AFIR nr. 1 din 05.01.2015 - suma de 437,29 euro;
Notificare AFIR nr. 70 din 02.12.2014 – suma de 506,87 euro;
Notificare AFIR din a 12.2014 – suma de 417,51 euro;

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
este de 160.262,52 Euro.
6. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.
7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Modelul de Declarație este
disponibil ca anexa a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro
in sectiunea Apeluri de selectie. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare : C4312021230392116 / 28.01.2013

2

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA ARGESULUI”
Judetul Arges, Comuna Mozaceni, sat Mozaceni
Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7
Dec. Aut. 61921 / 19.11.2012 | CIF 30721033
Cec Bank, IBAN RO04CECEAG0130RON0992713
TEL/FAX: 0248 697 414, Email:info@gal-la.ro, Web: www.gal-la.ro

Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare
de la data efectuării plătii.
8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data
de 25.03.2015 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 30.03.2015.
Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie
Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data
de 30.03.2015 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare
scrisă până la data de 30.03.2015.
GAL poate exclude din flux etapa de ”raport intermediar” si perioada de primire a
„contestatiilor” si poate sa elaboreze direct „raport de selectie final” doar in situatia in
care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate deci cand
valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a
apelului de selectie respectiv dat fiind ca nu exista conditii care sa conduca la
contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt precizate in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121
„Modernizarea exploatatiilor agricole” in vigoare la momentul lansarii apelului de
selectie, sunt disponibile in format electronic pe site-ul www.apdrp.ro sau
www.madr.ro;
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul
sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 121, „Modernizarea
exploatatiilor agricole” disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
(www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de
selecție de către GAL Lunca Argesului, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL
Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.
11. Procedura de selectie
Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului
pentru Masura 121 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de selectie.
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Nr.
1.
2.

3.

SECTORUL VEGETAL
Criterii de selectie generale (cf ghid solicitant)
Exploatatii agricole care se adapteza la standardele comunitare nou introduse
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare
prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

Punctaj
N/A
Maxim
25
Maxim
15

(i) legume;

10

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;
(iii) culturi de câmp;
(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa;
Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiţii în
sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.
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.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă
în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi
se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină
din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară,
eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei

10
15
10

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi‐subzistență poate varia între 2 și 8
UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:
- Persoană fizică
- Persoană fizica autorizată înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificările și completările ulterioare;

5
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4.

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică,
membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de
finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:
- membru al uneia din următoarele forme asociative in domeniul proiectului:
 grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările şi
completările ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe,
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de
producători în sectorul fructe și legume ;
 societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificările și completările ulterioare;
 cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare,
 organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificările și completările
ulterioare.
 membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA
sau
- Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:
 societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare

2

sau



5.
6.

întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi
completări ulterioare, care aplică în nume propriu.
 societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificările și completările ulterioare;
 cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
aceleasi tip de activitate;
Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care
demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producție ecologică
(perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul
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de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă
în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafața totală.

7.

8.

9.

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia primă procesată 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.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului)
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi
completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare
(conform doc. 18.1).

3

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate /
Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în
anexa la Ghidul Solicitantului.

N/P

5

Nota: Zonele din teritoriul GAL nu se afla in zona defavorizata
TOTAL Criterii generale

45

Criterii de selectie locale
10.

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la data depunerii proiectului)

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare : C4312021230392116 / 28.01.2013

30

6

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA ARGESULUI”
Judetul Arges, Comuna Mozaceni, sat Mozaceni
Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7
Dec. Aut. 61921 / 19.11.2012 | CIF 30721033
Cec Bank, IBAN RO04CECEAG0130RON0992713
TEL/FAX: 0248 697 414, Email:info@gal-la.ro, Web: www.gal-la.ro

Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi
completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare
(conform doc. 18.1).

11.

IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente inovative.

25

Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate noua in
teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei activitati sau proiect de
cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este atestata de o unitate de cercetare
autorizata (recunoscuta).
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in teritoriu.
Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei
noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia poate implica transferul si adaptarea
inovatiilor dezvoltate in alta parte, modernizarea cunostintelor traditionale sau
gasirea unor solutii noi la problemele rurale persistente, pe care interventiile altor
metode nu le-au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al membrilor
Comitetului de Selectie.
TOTAL Criterii locale
TOTAL GENERAL
PUNCTAJ MINIM

55
100
15
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SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR
ATENȚIE! În cazul în care proiectul cuprinde și investiții referitoare la implementarea celor
două standarde, criteriul S1 de selecție nu se punctează.
Nr.
1.
2.

3

Criterii de selectie generale (cf ghid solicitant)
Exploatatii agricole care se adapteza la standardele comunitare nou introduse
Exploataţii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele două componente (sectoare
prioritare și energie regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:
(i) bovine
carne
lapte
(ii) ovine și caprine
îngrășare
reproducție
(iii) porcine
reproducție
îngrășare
iv) păsări
carne
ouă
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină
din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară,
eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul
fermei.

Punctaj
N/A
Maxim
25
15
15
10
5
10
10
5
12
10

10

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi‐subzistență poate varia între 2 şi
8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:
- Persoană fizică;
- Persoană fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
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4.

5.
6.

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)
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 legislatiei nationale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul atașează la cererea de
finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia
din următoarele forme asociative în domeniul proiectului:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificările și completările ulterioare;
cooperativă agricolă,
constituită conform
Legii
nr.
566/2004,
cu
modificările șicompletarile ulterioare;
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr. 138/2004, cu modificarile și completarile 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 formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare
sau
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificările
și completările ulterioare; care aplică în nume propriu.
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificările și completările ulterioare;
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
aceleasi tip de activitate;
Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanţare documente prin care
demonstrează că exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică
(perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în
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7.

8.

9.

funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de
animale a exploataţiei.
Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată 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.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului
Categoriile de solicitanti cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele:
‐ persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008);
‐ întreprindere individuală (constituită 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanţare
(conform doc. 18.1)

3

5

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montană 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 montană conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate
/ Lista localităților din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

N/P

Nota: Zonele din teritoriul GAL nu se afla in zona defavorizata
TOTAL Criterii generale

45

Criterii locale de selectie
10

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la data depunerii proiectului)
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Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi
completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare
(conform doc. 18.1).
11.

IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente inovative.

25

Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate noua in
teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei activitati sau proiect de
cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este atestata de o unitate de cercetare
autorizata (recunoscuta).
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in teritoriu.
Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei
noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia poate implica transferul si adaptarea
inovatiilor dezvoltate in alta parte, modernizarea cunostintelor traditionale sau
gasirea unor solutii noi la problemele rurale persistente, pe care interventiile altor
metode nu le-au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al membrilor
Comitetului de Selectie.
TOTAL Criterii locale
TOTAL GENERAL
PUNCTAJ MINIM

55
100
15
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STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR
ATENȚIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiară pentru implementarea
standardelor europene în vigoare pentru laptele crud.
Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie
să cuprindă numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proportie de 100%.
ATENȚIE! În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat
la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii de selecție.
ATENȚIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație
mentionată în
Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua și ulterior.

Nr.
1.

2.

Criterii de selectie generale
Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea
urmatorului standard :
1. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru
ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe);
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014, iar investiția trebuie
să se realizeze până la aceasta dată.
Acest criteriu de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie
să cuprindă numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în
proporție de 100%.
Exploataţii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare și energie regenerabila) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

Punctaj
5

Maxim
20
Maxim
10

(i) bovine
- carne
- lapte
(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție
(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare
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3.

4.

(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină
din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară,
eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul
fermei.
Exploataţii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi‐subzistența poate varia între 2 şi
8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:
- Persoană fizică;
- Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, membru al unei forme asociative sau forma asociativă, recunoscute
conform legislației naționale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de
finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia
din următoarele forme asociative în domeniul proiectului,:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005, cu
modificările și completările ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
- membrii ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA.
sau
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5.
6.

7.

8.

Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu
modificarile și completarile ulterioare; care aplică în nume propriu.
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificările și completările ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările
şi completările ulterioare
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
aceleasi tip de activitate;
Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanţare documente prin care
demonstrează că exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică
(perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în
funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de
animale a exploataţiei.
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată 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.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele:
‐ persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 44/ 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
‐ întreprindere individuală (constituită conform OUG nr. 44/ 2008), cu
modificările şi completările ulterioare;
‐ asociat unic persoana 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
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9.

(conform doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul
solicitantului;
‐ alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate
/ Lista localitaților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului
Punctaj minim 15 puncte.
TOTAL Criterii generale de selectie

N/P

45

Criterii locale de selectie
10

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la data depunerii proiectului)
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi
completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare
(conform doc. 18.1).

11

IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente inovative.

30

25

Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate noua in
teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei activitati sau proiect de
cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este atestata de o unitate de cercetare
autorizata (recunoscuta).
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in teritoriu.
Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei
noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia poate implica transferul si adaptarea
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inovatiilor dezvoltate in alta parte, modernizarea cunostintelor traditionale sau
gasirea unor solutii noi la problemele rurale persistente, pe care interventiile altor
metode nu le-au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al membrilor
Comitetului de Selectie.
TOTAL Criterii locale
TOTAL GENERAL
PUNCTAJ MINIM

55
100
15

ATENȚIE!
1. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie să dețină în proprietate efective mai mari de
10 capete vaci lapte/bivolițe, iar investiția, pentru a implementa standardul, trebuie să cuprindă,
după caz:
‐ construcția sălii de muls sau modernizarea unei construcții existente și adaptarea ei la aceasta
destinație,
‐ rețea de alimentare cu curent electric a sălii de muls,
‐ rețea de alimentare cu apă rece și caldă,
‐ canalizare a sălii de muls,
‐ instalație de muls propriu zisă cu 4‐20 locuri de muls,
‐ tanc de depozitare și răcire a laptelui,
‐ instalație spălare și dezinfecție a instalației de muls,
‐ dozatoare pentru furaje concentrate,
‐ sistem de automatizare a procesului de muls.
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile menționate mai sus, le va prezenta în
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările necesare referitoare la
existența acestora, starea de funcționare.
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la
selecţie, devin condiţii obligatorii.
În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste
condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepţie face criteriul de
selecţie privind exploataţiile agricole de semisubzistenţă a căror dimensiune economică poate
evolua.
ATENŢIE! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar să prezentati în cadrul Studiului
de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaţiile necesare punctării acestora şi
să ataşaţi documente justificative în acest sens.
ATENȚIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizeaza investiții pentru
implementarea standardelor pentru laptele crud, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de
luni calculată de la data instalării, pentru finalizarea investiţiei, conform Regulamentului
1698/2005, art.26, pct.1 lit.b, ultimul alineat, dar plata se poate efectua și ulterior.
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12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:
Numărul membrilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti, din care 2 reprezentanti din
sectorul public, 3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.
( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban).
13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea
ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca, în momentul selecţiei, să fie prezenţi cel puţin 50% din
membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin publicarea
Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 25.03.2015 și prin notificarea
solicitanților în scris până la data de 30.03.2015.
15. Date de contact GAL Lunca Argesului
Solicitanţii pot obţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Argesului, Comuna
Mozaceni, sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7
- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00
- Tel./Fax: 0248 697 414
- Email: info@gal-la.ro
- Web: www.gal-la.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate
prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente măsurii 121,
disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).
Ghidul solicitantului pentru măsura 121 și anexele la acesta sunt disponibile şi la sediul GAL
Lunca Argesului. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare
Locală al G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul Gal Lunca Argesului.
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Declaratia pe propria raspundere a solicitantului

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Solicitantul .....................................................................(denumire) prin reprezentat
legal …....................................................................... (nume, prenume) declar că ma
angajez sa raportez catre Asociatia Grup de Actiune Lunca Argesului toate platile
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de catre AFIR catre noi.
Raportarea o vom face dupa primirea de la CRFIR a Notificarii cu privire la
efectuarea platii, in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii.

Semnătura reprezentantului legal
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Declaratia privind conflictul de interese
Declaratie,
Subsemnatul/-a
..................................................................................,
avand
functia
de
.........................................................................in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Lunca
Argesului,
avand
in
cadrul
procesului
de
evaluare
si
selectie
rolul
de..........................................................................................................(expert / manager / coordonator /
membru al Comitetului se Selectie / membru al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor), declar ca
am luat la cunostinta prevederile privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art.
10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes:
ART. 10
(1) Persoanele fizice/ juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare
nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultantă unui solicitant.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.
(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia săbsolicite instantei anularea
contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1).
(4) În cazul în care autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale
documentatiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultantă.
ART. 11
(1) Nu au dreptul să fie implicati în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a
programelor în cadrul unei proceduri de selectie următoarele persoane:
a) cele care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre
solicitanti;
b) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale, părti de
interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti;
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a
cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.
(4) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia să solicite instantei anularea
contractului/acordului/deciziei de finantare încheiat/emise cu încălcarea prevederilor alin. (1).
(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sanctionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plată/rambursare, în functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau
fondurilor publice nationale aferente acestora.

Imi asum faptul că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu
realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii
DATA:

Semnatura,
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Anunt privind lansarea apelului de selectie nr. 1 / 2015,
respectiv nr.1 / 2015 pt Masura 121
Data publicării 09.03.2015
Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în
perioada 09.03.2015 – 20.03.2015, pentru următoarele măsuri
aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:
 Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole
(Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt
fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau
juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate
principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe
teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și
care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul
agricol)*

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului
public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai
societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la
spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural
și 0 membri din spațiul urban

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din
Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570,
camera 7, Judetul Arges, în perioada 9 martie 2015 – 20 martie
2015, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 - 16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20.03.2015,
ora 16.00.

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune
se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul
GAL www.gal-la.ro până la data de 25.03.2015 și prin notificarea
solicitanților în scris până la data de 30.03.2015. Solicitanții vor putea
formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de
Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor
depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de
30.03.2015 iar rezultatele individuale vor fi comunicate
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 30.03.2015.

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite
condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile
Solicitantului pentru măsurile 121.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul
odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul
Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat
criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și
criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca
Argesului: www.gal-la.ro

Fondurile nerambursabile disponibile pentru masura
sunt:

Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
160.262,52 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte
este:
160.262,52 euro, pentru Masura 411 - 121

GAL poate exclude din flux etapa de ”raport intermediar” si
perioada de primire a contestatiilor si poate sa elaboreze direct
„raport de selectie final” doar in situatia in care nu exista proiecte
neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea
totala a proiectelor eliginile este mai mica sau egala cu alocarea
financiara a apelului de selectie respectiv cand nu exista conditii
care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si
selectie.
*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurii 121. Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurilor 121 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat
Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de
telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin
consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la
momentul lansării Apelului de selecție.
**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala
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