ASOCIATIA GAL “MICROREGIUNEA HARTIBACIU”
SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 66,
Agnita, cod postal 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-vineri: 8:30-16:30)

Nr.699/16.04.2013

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
Data publicării anunţului: 17 APRILIE 2013
Număr de referinţă : M41 01/13-21.06/2013
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea APRILIE 2013 : 119.400 EURO
Depunerea proiectelor pentru masurile : 17 – APRILIE 2013 – 21 IUNIE 2013, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 9.00-14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea
Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.
Măsuri deschise:
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență
111 –Formare profesionala (training), informarea si difuzare de cunostinte

ATENTIE! In cazul aprobarii de catre AM PNDR a solicitarii de realocare, a GAL
Microregiunea Hartibaciu, nr.687/05.04.2013, fondul total disponibil aferent masurii 141 se va
suplimenta corespunzator cu suma aprobata.
Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu
şi vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului,aşa cum
sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală disponibil pe site-ul www.gal-mh.eu
TERITORIUL GAL
Din teritoriul G.A.L. Microregiunea Hartibaciu fac parte 14 comune și 1 oras : Alțîna, Bârghiș,
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare,
Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 17 – aprilie 2013 – 21 iunie 2013, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.
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MĂSURI DESCHISE
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru prezenta sesiune: 119.400 EURO
DESCRIEREA PREZENTULUI APEL DE SELECTIE SI FONDURILE DISPONIBILE
MĂSURA 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea aprilie 2013: 97.500 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 7.500 euro (1.500 de Euro/an/fermă de semi-subzistentă, timp de
maximum 5 ani)

In cazul aprobarii de catre AM PNDR a solicitarii de realocare, a GAL Microregiunea
Hartibaciu, nr.687/05.04.2013, fondul total disponibil aferent masurii 141, se va suplimenta
inaintea primului raport de selectie, corespunzator cu suma aprobata.
MĂSURA 111 – “Formare profesionala (training), informarea si difuzare de cunostinte”
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea aprilie 2013: 21.900 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 21.900 euro

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR PE MASURA 141
Proiectele pe masura 141 se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului, disponibil
în format electronic pe site-ul www.madr.ro.
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu (și sub linkul www.gal-mh.eu/wpcontent/uploads/2013/04/Declaraie-beneficiar.pdf).
CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 141 si Planului de dezvoltare locala a GAL MH. Vă
rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii 141 si Planul de dezvoltare locala a
Microregiunii Hartibaciu. (www.madr.ro; www.gal-mh.eu). Proiectele finanțate se vor implementa
obligatoriu în teritoriul Grupului de Actiune Locala GAL Microregiunea Hartibaciu si vor fi in
concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului GAL MH, asa cum sunt
prevazute in Planul de dezvoltare locala disponibil pe site-ul: www.gal-mh.eu .
PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH va
verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii, dintre care 1 membru din sector public
si 6 membri, parteneri economici si sociali, precum si ai societatii civile.
Selecția proiectelor depuse se va realiza bilunar începând cu data de 30 aprilie 2013, astfel:
proiectele depuse până în data de 15 ale lunii vor intra în evaluare și selecție până la
sfârșitul lunii curente, iar proiectele depuse până în data de 30/31 a lunii vor intra în evaluare
și selecție până la data de 15 a lunii următoare.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de
criteriile stabilite in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile, GAL Microregiunea
Hartibaciu va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL-MH.

2

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru Măsura 411-Măsura 141
Nr.
Criterii
crt
1 Solicitantul va face dovada in cadrul proiectului, ca face parte cu minim 6 luni înainte
de lansarea sesiunii pentru care aplică, dintr-o formă asociativă recunoscută conform
legislaţiei naţionale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.)

Punctaj
25

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

2

3

4

Forme asociative:
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform
Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și
legume;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperației agricole, cu
modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a
îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare.
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
10
Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea
de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi
de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar,
angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării
angajamentului.
30
Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la
data depunerii proiectului
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită
vârsta de 40 de ani.
Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea
Maxim
conformităţii cu standardele comunitare:
15
a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea următoarelor
standarde:
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică numai
pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone
15
vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/
2008. Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitățile din Anexa nr. 12.
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 14.10.2013.

3

2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme
existente de bovine (vaci de lapte și bivolite);
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele menționate mai sus.
b. alt tip de investiţie
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare.

10

c. investiții realizate din fonduri proprii

5

6
7

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în
Planul de afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse a se realiza, din fonduri proprii, de
minimum 4.500 lei, până la sfârșitul anului 3
Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată
Este situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale
din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/
Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în
anexă la Ghidul Solicitantului.
Solicitantul are sediul/domiciliul in teritoriul GAL Microregiunea Hartibaciu
Ferma este amplasata pe teritoriul GAL Microregiunea Hartibaciu
TOTAL

5

0

10
10
100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 10 puncte.
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR PE MASURA 111
Proiectele pe masura 111 se vor întocmi in conformitate cu cerintele fisei masurii si manualului de
procedura 41 disponibile în format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu, respectiv www.apdrp.ro .
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu (și sub linkul www.gal-mh.eu/wpcontent/uploads/2013/04/Declaraie-beneficiar.pdf).
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în fisa masurii 111 (accesibilă sub linkul
www.gal-mh.eu/wp-content/uploads/2013/04/Fisa-Masura-111.pdf), pe site-ul www.gal-mh.eu,
manualul de procedura 41 disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și în fișa măsurii din Programul Național
de Dezvoltare Rurală.
*Cererea de finanțare pentru măsura 111 si se regăsește în manualul de procedura pentru
Implementarea Contractelor de Finanțare aferente măsurii 41 – “Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală”, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro - Formular GE1.1LS/ E1.1.LS-Cerere de
Finanțare pentru proiecte de servicii.
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În cadrul formularului E1.1LS sunt menționate și anexele care trebuie completate și atașate Cererii de
Finanțare. La pct. E din Cererea de Finanțare sunt menționate documentele obligatorii care vor fi
prezentate de către solicitant odată cu Cererea de Finanțare.
Anexele la Cererea de finantare care trebuie completate și prezentate de către solicitant sunt:
Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile;
Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;
Anexa 3 – Declarație pe Proprie Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (nu este
cazul);
Anexa 4 – Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.).
Anexa 5–Documente care să demonstreze expertiza experților de a implementa activitățile proiectului
(diplome, certificate, referințe, atestate de formator emise conform legislației naționale in vigoare,
etc.);
Anexa 6 – Copia actului de identitate a reprezentantului legal.
La pct. E din Cererea de Finanțare sunt precizate și alte documente ce trebuie anexate Cererii
de Finanțare, acestea fiind:
- Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție/
serviciu, elemente clare de identificare ale investiției/ serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri
de servicii;
- Proces verbal de recepție sau document similar pentru proiectele de servicii incluse în Raportul
asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă;
- Documente constitutive și de atestare fiscală;
- Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale și graficul de reeșalonare a datoriilor către
bugetul consolidat ( daca este cazul);
- Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /banca și ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operațiunile cu APDRP);
- Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (diplome,
certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.);
Documentele prevăzute la pct. E din cererea de finantare sunt obligatorii.
Atentie:
Cursurile de formare profesionala din cadrul masurii 111 se vor organiza pe teritoriul GAL
Microregiunea Hartibaciu.
Recomandari privind rezonabilitatea preturilor utilizate in cadrul bugetului proiectului:
Se va avea in vedere costul utilizat de AM PNDR in cadrul sesiunilor de formare profesionala,
respectiv suma de 116 euro/zi pentru participantii la formare profesionala si 70 euro/zi pentru un
participant la actiunile de informare si difuzare de cunostinte.
CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
Fisa masurii 111 si in manualul de procedura 41 (www.apdrp.ro; www.gal-mh.eu). Proiectele finanțate
se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Actiune Locala GAL Microregiunea Hartibaciu
si vor fi in concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului GAL MH, asa cum
sunt prevazute in fisa masurii 111 si Planul de dezvoltare locala, disponibil pe site-ul: www.gal-mh.eu.
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PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH va
verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care 1 membru - sector public si 6
membri - parteneri economici si sociali, precum si ai societatii civile.
Selecția proiectelor depuse se va realiza bilunar începând cu data de 30 aprilie 2013, astfel:
proiectele depuse până în data de 15 ale lunii vor intra în evaluare și selecție până la
sfârșitul lunii curente, iar proiectele depuse până în data de 30/31 a lunii vor intra în evaluare
și selecție până la data de 15 a lunii următoare.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de
criteriile stabilite in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile, GAL Microregiunea
Hartibaciu va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL-MH.
Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru Măsura 411-Măsura 111
Nr.
Crt

Criterii de Selecție

Punctaj

1

Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare teritoriului
GAL Microregiunea Hartibaciu
Proiectul

demonstreaza

intelegerea

nevoilor

teritoriului

-

10

contribuie la indeplinirea obiectivelor Stabilite prin strategie
inclusiv argumentarea clara a acestei contributii; prezentarea
clara a contributiei proiectului la realizarea obiectivelor masurii
111.
2

Relevanta proiectului fata de grupurile tinta prezentate in proiect.
Proiectul

defineste

clar

grupul/grupurile

tinta,

estimarea

dimensiunii si structurii acestuia (prin furnizarea de date
cantitative si calitative, studii si analize statistice). Obiectivele si
activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate si
contribuie la satisfacerea acestora: modalitati de identificare,

10

recrutare, implicare si mentinere in proiect a persoanelor
apartinand grupului/ grupurilor tinta sunt realiste, adecvate si
corespunzatoare contextului local.
3

Valorea adaugata a proiectului:
Proiectul propune noi modalitati/solutii personalizate pentru a
raspunde nevoilor identificate ale grupului tinta sau noi modalitati
de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstreaza
cum contribuie la sustinerea dezvoltarii teritoriului GAL

6

10

Microregiunea Hartibaciu
4

Indicatorii proiectului
Proiectul

contribuie

direct

la

atingerea

indicatorilor

corespunzatori masurii 111 din strategia de dezvoltare a
teritoriului GAL Microregiunea Hartibaciu. Pentru obtinerea

15

punctajului maxim numdrul de beneficiari ai proiectului va fi de
-

minim 12 participanti la activitati de
fomrare profesionala si

-

minim 25 de participanti la activitati de
informare si difuzare de cunostinte.

5

Metodologie
Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitatilor
propuse pentru realizarea obiectivelor: este prezentat clar modul
de organizare a resurselor alocate pentru proiect in vederea

10

obtinerii rezultatelor asumate;
6

Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional
Proiectul propune folosirea exemplelor locale in actiunile de
formare, informare si difuzare de informatii si implicarea
fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor

10

practici.
7

Planificarea activitatilor
Activitatile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si
sunt realiste: activitatile proiectului contribuie la atingerea
rezultatelor si realizarea obiectivelor propuse: claritatea si

10

fezabilitatea planului de actiune al proiectului.
8

Calificari si experienta
Este prezentata echipa de proiect, inclusiv lista expertilor pe
termen mediu si scurt si aceasta este adecvata, din punct de vedere
al experientei, calificarilor, competentelor si abilitatilor pentru
managementul si realizarea activitatilor proiectului: este descrisa
clar o distributie eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de
implementare.

9

Resurse alocate
Sunt descrise clar si identificate corect in raport cu

7

15

obiectivele proiectului; resursele prevazute contribuie la obtinerea
rezultatelor proiectului: resursele prevazute sunt suficiente, este
descrisa

experienta

expertilor,

sunt

specificate

localitatea/localitatile pentru desfasurarea activitatilor prevazute

5

in proiect, dotarile si echipamentele existente; este prezentata
succint lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul
proiectului.
10

Bugetul Proiectului
Proietul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele
utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea

5

principiilor managementului riguros si al rezonabilitatii costurilor.
11

TOTAL

100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa la incheierea fiecarei etape de evaluare a proiectelor
depuse in prima jumatate a lunii, respectiv cea de-a doua jumatate a lunii. Beneficiarii care au depus
proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificati cu privire la rezultatul evaluarii, in scris. Raportul de
selectie se va publica pe pagina web a GAL Microregiunea Hartibaciu.
Eventualele contestaţii se vor depune la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu, în termen de 5
zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de
selectie.
INFORMATII SUPLIMENTARE
Grupul de Actiune Locala - Gal Microreriunea Hartibaciu
Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30
tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu
PERSOANE DE CONTACT
Valentin Paun - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: valentin.paun@gal-mh.eu
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