APEL DE SELECTIE
M1/2A – Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în
paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile
-VERSIUNE DETALIATĂMăsura lansata
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte
pentru masura M1/2A – Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în paralel cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile.
Data lansării apelului de selecție
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.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „De la Sâi la Călmăţui”, din Comuna Calmăţuiu, satul Nicolae Bălcescu,
judeţul Teleorman, in intervalul orar 08.30 - 16.30.
Fondul disponibil alocat în sesiune
Fondul disponibil alocat: 500.000,00 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 200.000 Euro
Intensitatea 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 depăși 90%, în cazul:
- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de
Finanțare;
- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor;
- Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)
Modelul de cerere de finantare pentru masura M1/2A, pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se
regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „De la Sâi la Călmăţui”: www.galdelasailacalmatui.ro,
sectiunea Masuri.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 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 finanţare.
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Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare
a acestora
Cerintele de eligibilitate 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
Călmăţui”, www.galdelasailacalmatui.ro, Sectiunea Masuri, se regaseste publicata fisa de evaluare E1.2LG
Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de metodologia de verificare aferenta.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție 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 Călmăţui”,
www.galdelasailacalmatui.ro, sectiunea Alte documente.
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de
departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora
Nr.
crt.

Criterii de selecţie
Principiul potențialului agricol al zonei ȋn care urmează să se realizeze investiţia

CS 1

CS 2

CS 3

CS 4

CS 5

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu
Principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone
Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/dezvoltă la nivelul
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va
păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și
monitorizare a proiectului.
Proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul proiectului trebuie
sa fie o forma asociativa recunoscuta de legislația în vigoare.
Principiul asocierii fermierilor, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare
Solicitanții sunt:
1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole
având dimensiunea până la 8 000 SO
2.grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole
de dimensiuni cuprinse între >8000
Scorarea proiectului se va face în funcţie de numărul membrilor care au la momentul
depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale exploataţiilor conforme cu
dimensiunile precizate în criteriile de selecție.
Principiul vârstei: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la

Punctaj
Maxim 5
5
3
1

2

Maxim 2

2

1

5
2|Page

CS 6

CS 7

CS 8

CS 9

data depunerii proiectului
Criteriul se aplică pentru solicitantul - persoană fizică autorizată, 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 răspundere limitată
înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările
ulterioare.
Principiul dimensiunii explotatiei
Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 4.000 – 250.000 SO (valoarea
producției standard).
1. 4.000 – ≤110000
2. 110.000 – ≤150.000
3. 150.000 – ≤ 250.000
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga
exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul primului an de
monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă
prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnicoeconomică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea categoriei
de fermă”, din cadrul Cererii de finanțare.
ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economică
trebuie atinsă până la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a
realizării investițiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun
modernizarea/ extinderea exploatației agricole (prin corelarea dimensiunii economice
a fermei la data depunerii Cererii de finanțare cu previziunile economico-financiare din
documentația tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun desfăşurarea
pentru prima dată a unei activităţi agricole.
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative
agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile economice ale
membrilor fermieri deserviţi de investiţie.
Proiecte care promovează lanțuri alimentare integrate, respectiv combinarea în
cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/
sau comercializarea producției obținute
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț
alimentar integrat după cum urmează:
- producție agricolă primară – procesare – comercializare
- producție agricolă primară – procesare
Proiecte care promovează acţiuni inovative
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa
in Planul de afaceri cel putin o acţiune inovativa (introducerea de noi tehnologii sau noi
activităţi).
Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte
legate de protecţia mediului

Max. 25

25
10
5

Maxim 5

5
3
5

5
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CS 10

CS 11

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa
in Planul de afaceri cel putin o acţiune pentru protecţia mediului.
Proiecte care creaza de noi locuri de muncă
1. 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu
2. Mai mult de 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în Studiul de
fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu contracte cu norma intreaga,
mentinut pe o perioada de minim 1 an, in plus fata de locul de munca obligatoriu. La
dosarul cererii de finantare se va atașa o declarație pe propria răspundere a
solicitantului cu privire la crearea locului/locurilor de muncă menționate în
documentație.
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul/profilul agricol
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim
obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare
profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de
calificare profesională.
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/ master/ doctor, iar
absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va
prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor
(diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională
acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care se certifică
competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/
calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360
ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru
certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate
ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul
3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise
de ANCA.
TOTAL

Max. 20
10
20

Max. 25
25
10

5

100

Punctajul total este de maxim 100 de puncte.
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 5 puncte și reprezintă
pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:
1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care creaza de noi locuri de muncă
2. Criteriul de departajare 2: Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi
aspecte legate de protecţia mediului
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3. Criteriul de departajare 3: Proiecte care promovează acţiuni inovative
4. Criteriul de departajare 4: Principiul dimensiunii explotatiei
În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, criteriul de selecţie pentru
proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea
Raportului de Selecție)
GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina
proprie de web a Raportului de Selecţie, cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de Selecţie. De
asemenea, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la rezultatul procesului de evaluare si
selectie, in maxim 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selectie. Notificările vor fi transmise prin
email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor si vor conţine motivele pentru care
proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a
contestaţiilor.
Termenul de evaluare a tuturor contestaţiilor depuse este de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea
contestaţiei/înregistrarea ei la GAL şi include notificarea solicitantului. GAL va publica Raportul de
Contestaţii pe pagina web proprie si va notifica solicitanţii în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea
Raportului de Contestaţii.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate
Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.30-16.30, la sediul GAL
„De la Sâi la Călmăţui” din Comuna Calmăţuiu, satul Nicolae Bălcescu, judeţul Teleorman sau prin telefon
0347417393/ 0786224788 sau e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com.
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților)
Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul isi ia
angajamentul, ca:
 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
plații, in termen de maximum 5 zile.
 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „De la Sâi la Călmăţui” orice document sau informatie
in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului.
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