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.800/03.06.2013

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
411-Cre terea competitivită ii sectoarelor agricol

i forestier

Data publicării anunţului: 04 IUNIE 2013
Număr de referinţă : M41 03/13-05.07/2013
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea IUNIE 2013 : 85.500 EURO
Depunerea proiectelor pentru masurile : 04 IUNIE 2013 – 05 IULIE 2013, în fiecare zi lucrătoare,
între orele 9.00-14.00, la Secretariatul Grupului de Ac iune Locală Microregiunea Hartibaciu, din
orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.
Măsuri deschise:
142 – Înfiinţarea grupurilor de producători
Intensitatea finan ării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea iunie 2013: 85.500 Euro
Cuantumul finan ării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 47.500 euro; 2 proiecte cu
valoarea maxima de 19.000 euro;

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.
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DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR PE MASURA 142
Proiectele pe masura 142 se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului solicitantului si fisei
masurii disponibile în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro, respectiv www.gal-mh.eu.
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic pe site-ul http://www.gal-mh.eu/wpcontent/uploads/2013/04/Declaraie-beneficiar.pdf
ATENTIE!
Cererea de finan are pentru măsura 142 se regăse te pe site-ul MADR, la adresa
http://www.madr.ro/ro/pndr/ghidul-solicitantului-pndr.html (Cererea de finantare si ghidul
solicitantului se afla in arhiva ce poate fi descarcata de la acest link).
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale
în vigoare, începand cu 01 ianuarie 2007, însoţit de procesul verbal de constatare.
ATENTIE!
Avizul de recunoastere trebuie sa fie emis cu minimum 60 de zile inainte de data inregistrarii
cererii de finantare la GAL MH.
2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform
Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Sau
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice
emis de Judecătorie
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.
4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.
4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de
producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită finanţarea;
Sau
4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul legal al grupului de
producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei naţionale în
vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.
5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanţare
6. Actul constitutiv al grupului de producători.
7. Statutul grupului de producători.
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8. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula
operaţiunile cu APDRP pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul
IBAN).
IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus în Cererea de finanţare. Programul de
comercializare trebuie să demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din producţia agricolă şi silvică
a membrilor prin intermediul grupului de producători pentru o perioadă de 5 ani, fundamentat pe un
plan de producţie al membrilor grupurilor de producători, conform cerinţelor cantitative şi calitative
ale pieţii, care conferă siguranţa realizării unei valori minime a producţiei comercializate, pentru
produsul sau grupa de produse pentru care a solicitat aviz de recunoaştere, de cel puţin 10.000 EURO,
echivalent în lei.
IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data
depunerii acestora la sediul GAL MH, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
Ghidul Solicitantului pentru masura 142. Proiectele finan ate 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 142 si Planul de dezvoltare locala, disponibil pe site-ul: www.gal-mh.eu.
IMPORTANT ! Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care
au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de
producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul (CE) nr.
2200/1996, precum şi organizaţiile de producători înfiinţate pentru cultura de hamei.
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.
ATENTIE!
Pentru masura 142 nu se aplica procedura de selectie. Perioada de depunere a proiectelor
aferente masurii 142 este continua pana la epuizarea fondurilor, dar nu mai tarziu de 5 iulie
2013.
ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa la incheierea etapei de evaluare a proiectelor depuse.
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
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PERSOANE DE CONTACT
Valentin Paun - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: valentin.paun@gal-mh.eu
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