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. 1.409/11.03.2014

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier

Data publicării anunţului: 14 MARTIE 2014
Număr de referinţă : M41 03/14-14.04/2014
Depunerea proiectelor : 14 MARTIE 2014 – 14 APRILIE 2014, 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:
121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole”
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea MARTIE 2014 : 36.300 EURO
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu anunţă lansarea cererii de proiecte pe 411-Creșterea
competitivității sectoarelor agricol și forestier
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 un 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 14 MARTIE 2014 – 14 APRILIE 2014, 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
MĂSURA 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole”
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Intensitatea finanțării : 40% - 70% din valoarea eligibila a proiectului, cf ghidului solicitantului M121
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea MARTIE 2014: 36.300 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: maximum 36.300 Euro
Valoarea maxima a unui proiect: 400.000 euro, conform ghidului solicitantului aferent masurii 4.1.
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent măsurii 121
disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. (versiunea 11 a Ghidului Solicitantului pentru
Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.8, din iunie 2013)
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului” (link), disponibila
in format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu
CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul
Ghidului Solicitantului versiunea 11, aferent măsurii 121 si Planului de dezvoltare locala a GAL MH. Vă rugăm
să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus si Planul de
dezvoltare locala a Microregiunii Hartibaciu. (www.apdrp.ro; www.gal-mh.eu).
PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH vor verifica
conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care 1 sector public si 6 parteneri
economici si sociali, precum si ai societatii civile.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de punctajul stabilit in
PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile 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 121
SECTORUL VEGETAL

Nr.
Criterii
crt
1 Exploataţii agricole care se adaptează 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:
(i) legume;
(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/ econversiei
plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa;

Punctaj
N/A
Max.43
Max. 35

35
30
28
25

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în
2 sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie
de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la
punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.

3

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 investiții în energie regenerabilă se acordă indiferent
de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la
punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
5

2

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma
proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile să fie folosită în ferma.

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă

3

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:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

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
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare
4 documente prin care să demonstreze ca acesta este:
■ membru al uneia din următoarele forme asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi
completări 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 modificări şi
completări ulterioare;
- cooperativă 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 modificări și completări ulterioare.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei
OIPA sau
■ Solicitantuleste 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 modificări şi completări
ulterioare, care aplică în nume propriu.

5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
acelaşi tip de activitate
6 Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
7 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole

5

10
10
5

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel
putin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiții 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);
8 - întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și

3

15

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).
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;
9 - 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.
10 Proiecte a caror finantare nerambursabila solicitata este mai mica decat 14.383 euro
TOTAL

0

7

100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 15 puncte.
SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Nr.
Criterii
crt
1 Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare pentru
laptele crud:

Punctaj
5

‐ se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite);
‐ data la care se încheie perioada de grație ‐ 31.12.2014.
‐ se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru
solicitanții care au desfășurat activitate anterioară similară celei susținute
prin proiect iar proiectul cuprinde numai investiții referitoare la
implementarea standardului în proportie de 100%..

Exploatatii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecţie 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:
(i) bovine
- carne
- lapte

Max 38
Max.33
32
33

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
2 - reproducție
(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare
(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.

4

28
24
23
23
26
28

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă indiferent de ponderea acestor investiții 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 obtinută să fie folosită în ferma.

5

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care

3 comercializează și o parte din producția realizată.

Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta 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:
- Persoana fizică;
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008).

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 legislației naționale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanțare
documente prin care să demonstreze ca acesta este membru al uneia din următoarele forme
asociative::
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări și
completări de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și
4 completările ulterioare;
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatățirilor funciare nr.
138/2004, modificată și completată cu Legea nr. 233/2005.
- 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
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică în nume
propriu.

5 Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care demonstrează ca
exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică (perioadă de
conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
6 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.

5

10

10

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul

7 justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma

5

8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii

15

proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului.

5

proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu
de selecție 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 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/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform
doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ
9 Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată 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 Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul
Solicitantului.
10 Proiecte a caror finantare nerambursabila solicitata este mai mica decat 14.383 euro

TOTAL

0

7
100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 15 puncte.
ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa in termen de 45 de zile de la inchiderea sesiunii de
depunere. 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
Elena Curcean - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu

6

