ANUNȚ DETALIAT
privind prelungirea sesiunii 1/2017 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii:

M7/3.1. SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ A GRUPURILOR DE
PRODUCĂTORI LA SISTEMELE DE CALITATE

conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului
omogen Poarta Almăjului, implementată de Grupul de Acțiune Locală, Asociația
Poarta Almăjului.
M7/3.1.

Măsura lansată prin apelul de
selecție:

Sprijin pentru participarea pentru prima dată
a grupurilor de producători la sistemele de
calitate

Data lansării apelului de
selecție:
Data limita de depunere a
proiectelor:

30.06.2017
Pana la epuizarea fondurilor
Locul de depunere a proiectelor:

Locul si intervalul orar în care
se pot depune proiectele:

Sediul Asociației Poarta Almăjului din România,
Județul Caraș Severin, Comuna Iablanița, Sat Petnic,
Numărul 1,
Intervalul orar de depunere a proiectelor:
Zilnic, de luni până vineri, între orele
09:00-16:00
Alocarea financiară totală la nivelul sesiunii:

38.489 euro

Fondul disponibil alocat în
sesiunea curentă

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru
finanțarea unui proiect va respecta cuantumul
maxim prevăzut în fișa tehnică a Măsurii din SDL,
respectiv:

19.244,50 euro
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea
aprobată de DG AM PNDR pentru Măsura M7/3.1., prin
aprobarea SDL, respectiv:


Modelul de cerere de
finanțarea pe care trebuie să
îl folosească solicitanții

100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Modelul de Cerere de Finanțare pe care îl vor folosi
solicitanții
se
regăsește
pe
pagina
web
www.poartaalmajului.ro și constituie o adaptare în
1

(versiune editabilă)

format editabil a modelului de cerere de finanțare
destinată proiectelor de servicii din PNDR,
particularizat
la
nivelul
M7/3.1.,
conform
recomandărilor din Anexa 1 la Ghid sM. 19.2 –
versiunea 01.
Utilizarea modelului de cerere de finanțare disponibil
pe
web-site-ul
www.poartaalmajului.ro
este
obligatorie

 grupuri de producători-fermieri constituite conform legislației naționale în vigoare;
 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din
R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef
al exploatației agricole, care a beneficiat în prealabil de sprijin în cadrul Măsurii M2/6.1.**;

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul acordat prin Măsura
M7/3.1

 persoana juridică cu mai mulți acționari unde un
tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din
R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un
control efectiv pe termen lung în ceea ce privește
deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la
riscurile financiare legate de exploatație şi deține
cel puțin 50%+1 din acțiuni, care a beneficiat în
prealabil de sprijin în cadrul Măsurii M2/6.1.**;
 fermierii care au drept de proprietate și/sau drept
de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției
relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate, care au beneficiat în prealabil de sprijin în
cadrul Măsurii M1/6.3**
**În cadrul primului de apel de proiecte, în situația în care nu au existat încă apeluri pentru Măsurile M2/6.1, respectiv M1/6.3., nu se aplică restricția pentru solicitanți de a fi beneficiat în prealabil de sprijin în cadrul acestor Măsuri. În situația în care fondurile alocate nu
se epuizează după primul apel de proiecte, în cadrul apelurilor următoare, se va aplica restricție pentru solicitanți de a fi beneficiat în prealabil de sprijin în cadrul acestor Măsuri

Documentele justificative pe
care trebuie să ler depună
Solicitantul odată cu
depunerea proiectului, în
conformitate cu cerințele fișei
măsurii din SDL și ale Ghidului

1.

Cererea de Finanțare (Anexa 1)

2.

Bugetul indicativ al proiectului (Anexa 1A)

3.

Declarația
pe
propria
Solicitantului (Anexa 1B)
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răspundere

a

Solicitantului aprobat de GAL
Asociația Poarta Almăjului

4.

Graficul calendaristic
proiectului (Anexa 1C)

de

implementare

a

5.

Plan de Afaceri (Anexa 4)

6.

Documente constitutive ale Solicitantului
(Certificat de înregistrare la ONRC, Certificat de
Înregistrare Fiscală, pentru formele nonasociative, respectiv Statut, Act Constitutiv,
pentru formele asociative)

7.

Certificat Constatator, eliberat de ONRC

8.

Situațiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2

9.

Declarație pe propria răspundere privind cofinațarea cheltuielilor neeligibile și finanțarea
integral a cheltuielilor neeligibile (Anexa 5)

10. Documente care dovedesc nivelul de pregătire,
competențele și aptotudinile profesionale
relevante pentru participarea la schema de
calitate selecționată (CV, diplome)
11. Document de la bancă cu datele de identificare
ale băncii și ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al
contului în care se derulează operațiunile cu
AFIR)
12. Certificate de atestare fiscală emise în
conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003
13. Raport asupra utilizării
finanțare nerambursabilă

programelor

de

14. Cazier fiscal al Solicitantului
15. Declarație pe propria răspundere a solicitantului
privind angajamentul ferm conform căruia pe
perioada acordării sprijinului se obligă să
comercializeze anual cel puțin 40% din producția
obținută (Anexa 3)
16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului
privind faptul că nu se află în stare de faliment
sau de lichidare (Anexa 6)
17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului
prin care acesta își asumă faptul că materia
primă majoritară utilizată pentru realizarea
produselor participante la schemele de calitate
provine din soiuri autohtone (Anexa 7)
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18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului
privind faptul că nu a mai participat anterior la o
altă schemă de calitate (Anexa 8)
19. Proces verbal de predare-primire/recepție sau
documente similare pentru proiectele de servicii
finalizate incluse în Raportul asupra utilizării
altor programe de finanțare nerambursabilă
20. Oferte conforme - documente obligatorii care
trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor
21. Program de promovare, dacă este cazul
22. Documente care atestă dreptul de proprietate/
folosință (contract de concesionare/ comodat/
închiriere/ administrație) pentru exploatația
agricolă
23. Hotătârea AGA de aprobare a proiectului
24. Carte de identitate a reprezentantului legal
25. Alte documente

Cerințele de conformitate și
eligibilitate pe care trebuie să
le îndeplinească Solicitantul

1.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili și să respecte restricțiilor
aplicabile acestora, menționate la Secțiunea 2.1.
din GS

2.

Solicitantul trebuie să realizeze o producție
agricolă din categoria celor sprijinite de Uniunea
Europeană

3.

Solicitanții trebuie să facă dovada faptului că
comercializează anual cel puțin 40% din
producția obținută

4.

Solicitanții vor prezenta o documentație tehnicoeconomică sub forma unui Plan de Afaceri

5.

Solicitantul deține competențe și aptitudini
profesionale relevante pentru participarea la
schema de calitate selecționată (capacitatea
tehnică)

6.

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura
co-finanțarea cheltuielilor eligibile și finanțarea
integrală a cheltuielilor neeligibile ale
proiectului (capacitatea financiară)

7.

Solicitantul trebuie să aibă prevăzut în obiectul
de activitate activități specifice domeniului
agricol pentru care solicită finanțare în vederea
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participării pentru prima dată la schemele de
calitate
8.

Solicitantul nu se află în stare de faliment sau
lichidare

9.

Solicitantul trebuie să demonstreze, atât prin
Cererea de Finanțare, cât și prin Planul de
Afaceri, prin intermediul activităților propuse și
cerințelor formulate pentru resursele umane
alocate acestora, oportunitatea și necesitatea
proiectului

10. Solicitantul trebuie să se afle în ipostaza de a
participa pentru prima dată la o schemă de
calitate stabilită pe baza legislației europene sau
naționale
11. Solicitantul trebuie să facă dovada respectării
specificațiilor schemei de calitate pentru care
optează
12. Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de
fermier activ conform Articolului 9 din
Regulamentul UE nr. 1307/2013
13. Solicitantul trebuie să îndeplinească toate
cerințele în vigoare referitoare la schema de
calitate pentru care aplică
14. Schema de calitate pe care aplică solicitantul
este certificată în conformitate cu legislația
specifică națională/europeană în vigoare
15. În cazul în care produsele ce fac obiectul
particiării la schema de calitate sunt subsumate
sectorului pomicol, vor fi luate în calcul pentru
sprijin speciile eligibile și suprafețele incluse în
Anexa din Cadrul Național de Implementare
aferentă Subprogramului Tematic Pomicol (STP)

Metodologia de verificare a
cerințelor de conformitate și
eligibilitate

Verificarea cerințelor de conformitate și eligibilitate
se va realiza de către personalul specializat al GAL
Asociația Poarta Almăjului, pe baza documentelor
justificative solicitate prin Ghidul Solicitantului și
depuse de către Solicitanți odată cu Cererea de
Finanțare. În situația unor aspecte ambigue cu privire
la stabilirea conformității și/sau eligibilității vor fi
solicitate informații suplimentare pe parcursul
procesului de evaluare. Informații detaliate privind
modul de dovedire a îndeplinirii cerințelor de
conformitate și eligibilitate sunt disponibile în Ghidul
Solicitantului și în procedurile aplicabile.
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Selecția

proiectelor

se

va

realiza

în

ordinea

Procedura de selecție aplicată descrescătoare a punctajelor obținute în cadrul
fiecărei sesiuni, în limita fondurilor disponibile, aria
de Comitetul de Selecție al
de selecție fiind reprezentată de proiectele care
GAL
îndeplinesc cerințele de conformitate și eligibilitate.
Nr.
Crt.

Criteriul de selecție

Punctaj

Principiul nivelului de calificare în domeniul
agricol. Solicitantul face dovada faptului că
persoana
desemnată
responsabilă
pentru
implementarea proiectului, având calitatea de
fermier (respectiv pentru participarea la schema de
calitate, deține calificare relevantă în domeniul
agricol sau alimentar)

15


S1




Persoane cu studii superioare relevante
în domeniul agricol și/sau alimentar
Persoane cu cursuri de pregătire/formare profesională cu recunoaștere națională în domeniul agricol și/sau alimentar
Persoane care pot dovedi faptul că au
fost implicate în mod direct anterior în
participarea la scheme de calitate de natura celor accesate prin proiect.

Principiul formelor asociative

Criteriile de selecție cu
punctajele aferente
S2

15

10

5

10
10



Solicitantul este o asociație de tip interprofesional



Solicitantul este o asociație a procesatorilor unui anumit produs
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Solicitantul este o altă formă asociativă,
constituită în condițiile legii, eligibilă
pentru accesarea finanțării

3



Solicitantul nu este o formă asociativă

0

Prinicipiul fermelor mici și al tinerilor fermieri


S3


Solicitanții sau membrii structurii asociative care accesează sprijinul sunt majoritar (50%+1) ferme mici, conform definiției acestora formulată de Comisia Europeană
Solicitanții sau membrii structurii asociative care accesează sprijinul sunt majoritar (50%+1) tineri fermieri, conform definiției acestora formulată de Comisia
Europeană

Principiul sectorului prioritar care vizează:

10

10

5

20

S4


6

Produse obținute având la bază sectorul

20

zootehnic


Produse obținute având la bază sectorul
pomicol



Produse obținute având la bază sectorul
vegetal

Principiul cererii pentru producția realizată. Se
prezumă faptul că cererea se reflectă în capacitatea
Solicitantului de a comercializa pe piață produsele
ce participă la schemele de calitate

S5




S6

Solicitantul își asumă prin Planul de Afaceri vânzarea a minim 80% din producția
realizată anual
Solicitantul își asumă prin Planul de Afaceri vânzarea a minim 60% din producția
realizată anual
Solicitantul își asumă prin Planul de Afaceri vânzarea a minim 50% din producția
realizată anual

Principiul raselor/soiurilor autohtone. Solicitantul
își asumă faptul că materia primă majoritară
utilizată pentru realizarea produselor participante
la schemele de calitate provine din soiuri autohtone
- Anexa 7 la Ghidul Solicitantului

15

5

15

15

10

5

10

Prinicipiul prioritizării tipului de investiție în
funcție de nivelul de sărăcie. În determinarea
nivelului de sărăcie se are în vedere ierarhia comunelor
după următoarea formulă de calcul:
Coeficient comună/36,5610 x 20
S7

Se are în vedere comuna în care Solicitantul își
desfășoară activitatea (respectiv unde are sediul
social sau un punct de lucru cu actrivitate).

max. 20
puncte

Rezultatul va fi exprimat sub forma unui număr
cu 4 zecimale. Coeficienții comunelor vor si
stabiliți conform extrasului din „Studiul privind
stabilirea nivelului de sărăcie la nivelul comunelor
din România”, înscris în tabel, - Anexa 10 la Ghid.
TOTAL

Punctajul minim pentru
selectarea unui proiect

100 puncte

15 puncte
În caz de egalitate de puncte între 2 sau mai multe
proiecte, departajare se va face în ordine, după
următoarele criterii:

Criteriile de departajarea a
proiectelor cu același punctaj



Punctajul superior obținut la criteriul S1



Punctajul superior obținut la criteriul S5



Punctajul superior obținut la criteriul S7
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Metodologia de verificare a
punctajelor

Data de anunțare a
rezultatelor procesului de
selecție
Modul de anunțare a
rezultatelor procesului de
selecție

Verificarea punctajelor se realizează de către
Comitetul de Selecție al GAL, pe baza documentelor
depuse de către Solicitant odată cu Cererea de
Finanțare. În situația unor aspecte ambigue cu privire
la verificarea criteriilor de punctaj, vor fi solicitate
informații suplimentare pe parcursul procesului de
selecție. Informații detaliate privind modul de
verificarea a îndeplinirii criteriilor de punctaj sunt
disponibile în Ghidul Solicitantului și în procedurile
aplicabile.
Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate
până cel mai târziu la data de 19.09.2017 (data
limită de publicare a Raportului de Selecție)
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție se va
realiza individual, prin notificarea solicitantului
privind rezultatul procesului de selecție, precum și
colectiv, prin publicarea Raportului de Selecție pe
site-ul www.poartaalmajului.ro
Informații detaliate privind accesarea și derularea
Măsurii M7/3.1. sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborat de GAL Asociația Poarta Almăjului pentru
Măsura M7/3.1., disponibil la adresa web:

www.poartaalmajului.ro

Alte informații

De asemenea, la sediul GAL Asociația Poarta
Almăjului există disponibilă spre consultare
versiunea pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferentă Măsurii M7/3.1.
Datele de contact ale GAL Asociația Poarta Almăjului unde solicitanții pot obține
informații detaliate sunt:
Sediul GAL: Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, Județul Caraș Severin
Email: poartaalmajului@yahoo.com
Site: www.poartaalmajului.ro
Persoane de contact:
- Președinte: Victor TERTELEACĂ, la tel: 0762.648.520
- Responsabil cu verificarea, evaluarea si selecția proiectelor: Mihai-Adrian
ROSTESCU, la tel: 0765.855.008
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