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. 1.568/05.06.2014

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
Data publicării anunţului: 10 IUNIE 2014
Număr de referinţă : M41 04/14-10.07/2014
Depunerea proiectelor : 10 IUNIE 2014 – 10 IULIE 2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.0014.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str.
Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.
Măsuri deschise:
112 – “Instalarea tinerilor fermieri”
Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea IUNIE 2014 : 200.000 EURO
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu anunţă lansarea cererii de proiecte Măsura 411Creșterea 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 10 IUNIE 2014 – 10 IULIE 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.
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MĂSURI DESCHISE
MĂSURA 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea IUNIE 2014: 200.000Euro
Suma maxima nerambursabila/proiect: 40.000 euro
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent măsurii 112,
disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro .
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
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 aferent măsurii 112 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.madr.ro; www.galmh.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 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 112

Nr.
Criterii
crt.
1 Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţă

Punctaj
10

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează
secţiunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de
Finanţare, din care va trebui sa rezulte ca exploataţia agricola deţinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.

2 Solicitantul deţine o exploataţie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o
zonă defavorizată.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă întreaga
exploataţie agricolă este situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unitaţilor Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unitaţilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/
Listei localitaţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

2

1

3 Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă

19

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la
Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate
întreaga exploataţie:
- documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate
de notar, conform legislaţiei în vigoare;
- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din
exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte:
efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei
înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului
ANSVSA nr. 40/2010).

4 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform
legislaţiei în vigoare*)

15

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la
Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al
uneia din următoarele forme asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte
dintr-o asociaţie în domeniul proiectului:
- 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 Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar
grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în
sectorul fructe şi legume;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile şi
completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
- membrii ai unei asociaţii care este membră în Organizaţii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi
naţional.
*Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 4.1.
Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1.

5 Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul
PNDR

35

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.

6 Solicitantul are domiciliul in teritoriul GAL MH

3

10

7 Ferma este amplasata in intregime pe teritoriul GAL MH
TOTAL

10
100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 10 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
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