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GRUP DE ACTIUME LOC 

APEL DE SELECTIE 

M1/2A - lnvestii în modernizarea sectorului vegetal ş i zootehnic, în 

paralel cu respectarea principiilor dezvolt ă rii durabile 

-VERSIUNE DETALIATĂ- 

M ă sura lansata 

Asocia ţ ia Grupul de Acţ iune Local ă  ,,De la Sâi la Că lm ăţui anunţă  lansarea Apelului de selec ţ ie de proiecte 

pentru masura M1/2A - lnvestii în modernizarea sectoruiui vegetal ş i zootehnic, în paralel cu respectarea 

principiiior dezvoltă rii durabile. 

Data lansă rii apeluiui de selec ţ ie 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 16 august 2017, ora 08.30. 

Data limită  de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 15 septembrie 2017, ora 16.30. 

Locui si intervalul orarîn care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui, din Comuna Calm ăţuiu, satul Nicolae B ă lcescu, 

jude ţul Teleorman, in intervalul orar 08.30 - 16.30. 

Fondul disponibii alocat în sesiune 

Fondul disponibil alocat: 500.000,00 Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 200.000 Euro 

lntensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si se va putea 

majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate dep ă i 90%, în cazul: 

- 	lnvesti ţ iilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de 

Finan ţare; 

- 	lnvesti ţ iilor colective realizate de formele asociative aie fermieriior; 

- 	Opera ţ iunilor sprijinite în cadrul PEI; 

- 	lnvesti ţ ii în zone care se confrunt ă  cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice. 

Modelul de cerere de finan ţare pe care trebuie s ă -1 folosescă  solicitanţ ii (versiune editabil ă ) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M1/2A, pe care trebuie sa il fo!oseasca solicitantii se 

regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui: www.aldelasailacalmatui.ro , 

sectiunea Masuri. 

Documentele justificative pe care trebuie s ă  le depună  solicitantul odat ă  cu depunerea proiectului 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt 

mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii M1/2A, la Capitolul 8: Completarea, depunerea si 

verificarea dosarului cererii de finan ţare. 
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Cerin ţele de eligibilitate pe care trebuie s ă  le îndeplineasc ă  solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

Cerintele de eligibiiitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M1/2A, la Capitolul 4 - Conditii minime 

obligatorii pentru acordarea sprijinului. 

De asemenea, pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL ,,De la Sâi la 

Că lm ăţui, www.aldelasailacalmatui.ro , Sectiunea Masuri, se regaseste publicata fisa de evaluare E1.2LG 

Fi şa de verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selec ţ ie aplicată  de Comitetul de Selec ţ ie al GAL 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este descrisa in cadrul documentului 

,,Procedura de evaluare si selectie a proiectelor, disponibil pe pagina web a GAL ,,De la Sâi la C ă lm ăţui, 

www.aldelasailacalmatui.ro . sectiunea Alte documente. 

Criteriile de selec ţ ie cu punctajele aferente, punctajui minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de 

departajare ale proiectelor cu acelai punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

N r. 

crt. 	
Criterii de selec ţ ie 	 Punctaj 

Principiul poten ţialului agricol al zonei în care urmează  să  se realizeze investi ţ ia 	Maxim 5 

cs i 	Proiectul este implementat într-o zon ă  cu poten ţ ial agricol ridicat 	 5 

Proiectul este implementat într-o zon ă  cu poten ţ ial agricol mediu 	 3 

Principiul p ă stră rii ş i dezvoltă rii soiurilor ş i raselor autohtone 	 1 

Solicitantul î ş i propune sau demonstreaz ă  prin proiect c ă  obţ ine/dezvolt ă  la nivelul 

CS 2 	exploata ţ iei agricole ş i 	prevede în cadrul documenta ţ iei tehnico-economice c ă  va 

pă stra ş i dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toat ă  durata de implementare ş i 

monitorizare a proiectului. 

Proiecte promovate de către asocia ţ ii de agricultori ş i cooperative 	 2 

CS 3 	Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantul proiectului trebuie 

sa fie o forma asociativa recunoscuta de legisla ţ ia în vigoare. 

Principiul 	asocierii 	fermierilor, 	în 	cadrul 	cooperativelor 	sau 	a 	grupurilor 	de 
Maxim 2 

producatori constituite in baza legisla ţ iei na ţ ionale in vigoare 

Solicitan ţ ii sunt: 

1. grupuri de produc ă tori sau cooperative formate predominant din exploata ţ ii agricole 	2 

CS 4 	
având dimensiunea pân ă  la 8 000 S0 

2.grupuri de produc ă tori sau cooperative formate predominant din exploata ţ ii agricole 

de dimensiuni cuprinse între >8000 

Scorarea proiectului se va face în func ţ ie de num ă rul membrilor care au la momentul 

depunerii Cererii de finan ţare, dimensiunile economice ale exploata ţ iilor conforme cu 

dimensiunile precizate în criteriile de selec ţ ie. 

CS 5 	Principiul vârstei: Exploata ţ ii agricole de ţ inute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 	5 
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data depunerii proiectului 

Criteriul se aplic ă  pentru solicitantul - persoan ă  fizică  autorizat ă , în baza legii 300/2004 

sau în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; intreprindere individuala constituita conform 

OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau asociat unic al unei societate cu r ăspundere limitat ă  

înfiin ţată 	în 	conformitate 	cu 	Legea 	nr. 	31/1990, 	cu 	modifică rile 	ş i 	completă rile 

ulterioare. 

Principiul dimensiunii explotatiei Max. 25 

Exploata ţ ia agricol ă  având dimensiunea economic ă  între 4.000 - 250.000 SO (valoarea 

produc ţ iei standard).  

1. 4.000—:5110000 25 

2. 110.000 - :5150.000 10 

3. 150.000 - :5 250.000 5 

Punctarea se va reaiiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga 

exploata ţ ie ca urmare a investi ţ iilor propuse prin proiect la sfâr ş itul primului an de 

monitorizare dup ă  finalizarea investi ţ iei, inclusiv în cazurile în care investi ţ ia propus ă  

prin proiect nu afecteaz ă  toată  exploata ţ ia, a şa cum reiese din documenta ţ ia tehnico- 

economică , corelat ă  cu informa ţ iile furnizate în cadrul punctului ,,Stabilirea categoriei 
CS 

de ferm ă , din cadrul Cererii de finan ţare. 

ATEN Ţ IE! 	Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economic ă  

trebuie atins ă  pân ă  la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a 

realiz ă rii 	investi ţ iilor 	propuse 	prin 	proiect, 	atât 	pentru 	proiectele 	care 	presupun 

modernizarea/ extinderea exploata ţ iei agricole (prin corelarea dimensiunii economice 

a fermei la data depunerii Cererii de finan ţare cu previziunile economico-financiare din 

documenta ţ ia tehnico-economic ă ), cât ş i pentru proiectele care presupun desf ăş urarea 

pentru prima dat ă  a unei activit ăţ i agricole. 

În 	cazul 	solicitan ţ ilor forme 	asociative 	(cooperative 	agricole, 	societăţ i 	cooperative 

agricole 	ş i 	grupuri 	de 	producă tori) 	se 	vor 	cumula 	dimensiunile 	economice 	ale 

membrilor fermieri deservi ţ i de investi ţ ie.  

Proiecte care promoveaz ă  lan ţuri alimentare integrate, respectiv combinarea în 

cadrul aceluiasi proiect a investi ţ iilor în producţ ia agricol ă  primară  cu procesarea 	i/ 

sau comercializarea produc ţ iei ob ţ inute Maxim 5 

CS 7 Proiecte care combin ă  cel pu ţ in dou ă  opera ţ iuni care conduc la realizarea unui lan ţ  

alimentar integrat dup ă  cum urmeaz ă : 

- producţ ie agricol ă  primară  - procesare - comercializare 5 

- produc ţ ie agricol ă  primară  - procesare 3 

Proiecte care promovează  acţ iuni inovative 5 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantul trebuie sa includa 
CS 8 

in Planul de afaceri cel putin o ac ţ iune inovativa (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţ i).  

Proiecte care promoveaz ă  acţiuni de atenuare a schimb ărilor climatice ş i aspecte 5 

legate de protec ţ ia rnediului 
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Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selec ţ ie, solicitantui trebuie sa includa 

in Planul de afaceri cel putin o ac ţ iune pentru protec ţ ia mediului. 

Proiecte care creaza de noi locuri de munc ă  Max. 20 

i. 	i loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu 10 

2. 	Mai mult de i loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu 20 

Pentru a se acorda 	punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în Studiul de 

cs io fezabilitate, angajarea cei pu ţ in a unei persoane cu contracte cu norma intreaga, 

mentinut pe o perioada de minim 1 an, in plus fata de Iocul de munca obligatoriu. La 

dosarul 	cererii 	de 	finantare 	se 	va 	ata şa 	o 	declara ţ ie 	pe 	propria 	răspundere 	a 

solicitantului 	cu 	privire 	la 	crearea 	locului/locurilor 	de 	munc ă 	menţ ionate 	în 

documenta ţ ie. 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol Max. 25 

1. Solicitantul a absolvit cu diplom ă  de studii superioare în domeniul/profilul agricol 25 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 10 

3. Formare profesional ă  care conferă  un nivel de calificare superior nivelului minim 

obligatoriu solicitat prin eligibilitate ş i anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrar ă  de cel pu ţ in Nivel 1 de calificare 5 

profesional ă , 	conform 	legisla ţ iei 	aplicabile 	la 	momentul 	acordă rii 	certificatului 	de 

calificare profesional ă . 

Absolvirea de studii superioare se dovede şte cu diploma de licen ţă / master/ doctor, iar 

absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovede şte cu diplom ă  de bacalaureat. 

CS ii Pentru demonstrarea criteriului de selec ţ ie ş i acordarea 	punctajului 	minim 	se va 

prezenta, pe lâng ă  documentul care certific ă  absolvirea ce!or 8 clase, un act doveditor 

(diplom ă , certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 	profesional ă  

acreditat 	(recunoscut 	de 	Ministerul 	Educa ţ iei 	Na ţ ionale) 	prin 	care 	se 	certifică  

competen ţele profesionale de cel pu ţ in Nivel 1 de calificare profesional ă  (instruirea/ 

calificarea/ specializarea). Nivelul l de calificare profesional ă  are o durat ă  de minim 360 

ore, 	Nivelul 	l 	de calificare 	profesional ă  are 	o durat ă 	de 	minim 	360 	ore, 	pentru 

certificatele eliberate pân ă 	la i ianuarie 2016, ş i 80 de ore pentru cele eliberate 

ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 

3 de selec ţ ie, sunt acceptate ş i certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise 

de ANCA. 

TOTAL 100 

Punctajul total este de maxim 100 de puncte. 

Punctajul minim admis la finan ţare: Pentru aceast ă  m ăsură , pragul minim este de 5 puncte ş i reprezint ă  

pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finan ţare nerambursabil ă . 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel: 

1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care creaza de noi locuri de munc ă  

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte care promoveaz ă  acţ iuni de atenuare a schimb ă rilor climatice ş i 

aspecte legate de protec ţ ia mediului 
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3. Criteriul de departajare 3: Proiecte care promoveaz ă  acţ iuni inovative 

4. Criteriul de departajare 4: Principiul dimensiunii explotatiei 

În situa ţ ia în care ş i în urma realiz ă rii acestei departaj ă ri, se men ţ ine egalitatea, criteriul de selec ţ ie pentru 

proiectele cu acela ş i puntaj este în ordinea depunerii proiectelor. 

Data si modul de anun ţare a rezultatelor procesului de selec ţ ie (notificarea solicitan ţ ilor, publicarea 

Raportului de Selec ţ ie) 

GAL va în ştiin ţa solicitan ţ ii asupra rezultatelor procesului de evaluare ş i selecţ ie prin publicarea pe pagina 

proprie de web a Raportului de Selec ţ ie, cel târziu în ziva urm ă toare aprob ă rii Raportului de Selec ţ ie. De 

asemenea, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la rezultatul procesului de evaluare si 

selectie E  in maxim 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selectie. Notific ă rile vor fi transmise prin 

email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitan ţ ilor si vor con ţ ine motivele pentru care 

proiectele nu au fost selectate - se vor men ţ iona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau 

punctajul ob ţ inut pentru fiecare criteriu de selec ţ ie - precum ş i perioada de depunere ş i solu ţ ionare a 

contesta ţ iilor. 

Termenul de evaluare a tuturor contesta ţ iilor depuse este de maximum 10 zile lucr ă toare de la depunerea 

contesta ţ iei/înregistrarea ei la GAL ş i include notificarea solicitantului. GAL va publica Raportul de 

Contesta ţ ii pe pagina web proprie si va notifica solicitan ţ ii în termen de 3 zile lucr ă toare de la publicarea 

Raportului de Contesta ţ ii. 

Datele de contact ale GAL unde solicitan ţ ii pot obţ ine informa ţ ii detaliate 

Pentru a obţ ine informa ţ ii detaliate ne pute ţ i contacta de luni pana vineri, de la 08.30-16.30, la sediul GAL 

,,De la Sâi la C ă lm ăţui din Comuna Calm ăţuiu, satul Nicolae B ă lcescu, jude ţul Teleorman sau prin telefon 

0347417393/ 0786224788 sau e-mail: galcalmatuiu 20 l 3 @yahoo.com.  

Alte informa ţ ii pe care GAL le consider ă  relevante (ex.: detalii despre monitorizarea pl ăţ ilor) 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul isi ia 

angajamentul, ca: 

v va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate 

cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea 

pla ţ ii, in termen de maximum 5 zile. 

v va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,De la Sâi la C ă lm ăţui orice document sau informatie 

in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului. 
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