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APELUL DE SELECTIE VARIANTA DETALIATA

M2,Z/68 - Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificafi 9i reinnoirea
generaliilor
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ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA.CAMPIA GAVANU BURDEA'
Viuine$ti - iudetul Teleorman

INTRABE

IESIBE

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE TOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunli lansarea, in
perioada 29,09,20L7 ' 30.10.2017, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru mdsura
MZ.Z|ZB ,,Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificali gi reinnoirea
generafiilor"

Data lansirii apelului de selecli e: 29 .09.201.2

Data limitl de depunere a proiectelor: 30.IO.ZOLT

Beneficiari eligibili M2,2/28 - Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificati si
reinnoirea generaliilor:
'tdnirul fermier, aga cum este definitin art.2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleazi ca
unic aefal exploataliei agricole;
r persoand juridici cu mai mul;i acyionari, unde un tAn5r fermier, aga cum este definit in art. 2
din R(UE) nr.1305/2013, se instaleazi gi exerciti un control efectiv pe termen lung in ceea ce
privegte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii gi la riscurile financiare legate de
exploatalie gi deline cel pulin 5go/s+L din acliuni.

Teritoriul Asocialiei Grup de Actiune Locali "CAMPIA CAVaNU BURDEA" acoperl
urmitoarele unititi administrativ teritoriale: L comund din judeful Giurgiu, respectiv comuna
Toporu; 9 comune din jude;ul Teleorman, respectiv: Vitinegti, Rasmiresti, MArzdnegti,
$torobdneasa, Brinceni, liginegti, Poroschia, Furculegti gi Nanov.

Locul gi intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asocialiei Grup de Acliune
Locald CAmpia "CAmpia Givanu Burdea" din sat Vitdnegti, comuna Vitdnegti, judetrul Teleorman,
in fiecare zi lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00.

Fondul disponibil alocat in aceasti sesiune: lZZ.91.3,Z4 Euro.

Suma maxim{ nerambursabil5 care poate fi acordati pentru finan}area unui proiect:
40.000,00 Euro.

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din fiqa misurii SDL, aprobati de MADR gi a
Ghidului solicitantului M2.2/2P, va fi de 100% gi se va acorda tinerilor fermieri sub formi de
primi in doua transe, astfel:

o 750/o din cuantumul sprijinului la incheierea contractului de finanfare;
o 250/o din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiyia implementirii corecte a planului de

afaceri.
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Valoarea eligibili a unui proiect este de 40,000,00 Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie si-l foloseasci solicitanfii [versiune editabilSJ,
e ste p u b I i cat p e s i t e - u I UaIgI /€al c a m p Egava !r,&,U.td_e_-a,r o.

Informafii detaliate privind accesarea gi derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru misura M22/28, postat pe pagina de internet a GAL:

!y\^Lu{., g_akamp,Lag avallblr rdca.ra.

Datele de contact unde solicitantii pot obline informatii suplimentare: sediul Asociafiei
Grup de Acliune LocalS "CAmpia Givanu Burdea", din sat Vit5negti, comuna Vitenegti, judepl
Teleorman,Telefon: 0247.331..093,0766.437.975, E-mail:gal-egburdea@_gmai-lrpm

Toate informafiile detaliate, aferente mlsurii M2.2/28lansate in cadrul prezentului apel de

selectie, sunt disponibile pe suport tipirit Ia sediul GAL.

Documentele iustificative pe care trebuie si le depund solicitantul o datd cu depunerea proiectu-
lui in conformitate cu cerinlele figei misurii din SDL gi ale Ghidului solicitantului sunt urmdtoarele:
0. Cererea de finanfare fconform Anexei 1 la Ghidul solicitantului);
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatafiei;
2. Documente proprietate/ folosinfi pentru exploatafia agricoli:
a. Documente solicitate pentru terenul agricol;
b. Documente solicitate pentru construclii permanente, conform prevederilor Legii nr.

50/1.99L, cu modificlrile gi completarile ulterioare;
c" Documente solicitate pentru construcfii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/ 1.991,,

cu modificdrile ;i completirile ulterioare;
d. Documente solicitate pentru animale, pisiri gi familii de albine;
e. Pentru exploatafiile vegetale, mixte gi zootehnice.

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de graid incheiat intre solicitant ;i
delinitorul platformeil Copia Adeverinlei emisl de Primlria Comunei pe teritoriul cireia se
regisegte platforma comunali, din care sd rezulte faptul ci aceasta are capacitatea de
preluare a gunoiului de grajd din exploatalia solicitantului.

4. Copiile situaliilor financiare;
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat

maj o ritar/admi nistrato rJ ;

6. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform
legislaliei in vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanfare;

7. HotirArea Adundrii Generale a Acfionarilor (AGA) persoanei iuridice;
B. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionalS/ certificatului de

absolvire/ certificatului de competenle profesionale/ documentului emis in urma
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesti absolvirea
invdtdmAntului minim;

9. Autorizafia pentru producerea, prelucrarea gi comercializarea seminfelor certificate
gi a materialului siditor [in cazul producitorilor de semin]e gi material siditorJ;

10. in cazul studenfilor, adeverinli de la institufia de invdlimdnt din care si reiasi: anul
de studiu, forma de invdgSmAnt [cu frecvenfS/ cu frecvenfd redusi) specializarea gi UAT-ul
in care este situatd unitatea de invilimAnt frecventati;

11. Alte documente iustificative:
- Declarafie de raportare a pldlilor citre GAL CAmpia Givanu Burdea (obligatoriLr pentru

toate proiectele);
- Declaratia pe propria rispundere privind eligibilitatea solicitantului (obligatoriu



pentru toate proiectele);
Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca
(obligatoriu pentru proiectele care prevld crearea de locuri de muncd);
Alte documente justificative pe care solicitantul le consideri relevante pentru
este cazul).

prin proiect

proiect (daci

in vederea de selecfie, solicitantul trebuie sd depuni urmitoarele

CS1. Principiul comasdrii exploatafiilor, avdnd tn vedere numdrul exploatagiilor preluate integral:
Documente de verificat: Extras din Registrul unic de identificare de la APIA gi/sau Registrul
exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriplie Veterinari gi Registrul Agricol pentru
cedent/cedenfi, din care si reiasl situalia acestora inainte gi dupl momentul preludrii
exploataliei/exploatafiilor agricole, Planul de afaceri.
CSZ, Principiul potenlialului agricol al zonelor (determinatin baza studiilor de specialitate):
Documente de verificat: Cererea de finanfare, Planul de afaceri, Anexa nr. 5 Studiu potenlial
CS3. Principiul fncadrdrii solicitantului tntr-o formd asociativd recunoscutd conform legislagiei
nafionale tn vigoare (de exemplu: grup de producdtori, cooperativa, asociatie relevanta penffu
obiectul de activitate principal al fermei, etc.):
Documente de verificat: Cererea de finanlare, Document care atesti ci solicitantul este
inregistrat intr-o forml asociativi ca membru.
C54. Principiul nivelului de calificare tn domeniul agricol:
Documente de verificat: Certificat de calificare profesionali/absolvire ANCA, Diplome de
absolvire.
CSS. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durabile prin mdsuri de fmbundtdlire o calitdgii mediului
tnconjurdtor;i de cre$tere a eficienfei energetice:
Documente de verificat: Planuri de afaceri, Cererea de finanfare.

Cerinfele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie si le indeplineascd solicitantul:

EG1 Beneficiarul si se incadreze in categoria micro-intreprinderilor gi intreprinderilor
mici;
Documente verificate: Figa Misurii 2.2/28, Planul de afaceri, Cererea de finanfare, Documente
care atesti forma de organizare a solicitantului, Doc. Situaliilor financiare, HotirArea Adunirii
Generale a Asociafilor (AGA) a persoanei juridice, Certificatul de inregistrare (CUI), Certificat
constatator emis de Oficiul Registrului Comerfulu, Adeverinfi APIA gi/ sau Registrul Exploatafiei
de la ANSVSA/ DSVSA, Copia Registrului agricol emis de Primirii.
EG2 Beneficiarul degine o exploatalie agricoli cu dimensiunea economici cuprinsi intre
8.000 si 50.000 S.O. (valoare produclie standard);
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanlare - tabel calcul SO, Extras din
Registrul Exploataliei emis ANSVSA/DSVSA, Adeverin!5 de la APIA, Copia registrului agricol
emis de Primirii, Documente de proprietate/folosinfi pentru exploatalia agricoli.
EG3 Beneficiarul prezintd planul de afaceri;
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanfare, Copia Contractului de colectare a
gunoiului de grajd sau Copia Adeverinlei emisi de Primiria Comunei pe teritoriul cireia se
reglsegte platforma comunali, Anexa 7 aferenti Subrogramului Tematic Pomicol
EG4 Beneficiarul define competente gi aptitudini profesionale, indeplinind cel pufin una
dintre urmitoarele condifii:
.studii medii/superioare tn domeniul agricol/ veterinar/ economie agrard;
oformare profesionald prin studii/curs de calificare tn domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar
squ economie agrard de cel calificare profesionald, conform legislaliei aplicabile la momentul
acorddrii certificatului de calificare profesionald;
.competenle tn domeniul agricol/ veterinar/ economie agrard dobdndite prin participarea la
programe de instruire/inifiere/specializare cqre nu necesitd un document eliberat de formatorii
recunoscuti de cdtre ANC Si presupune un numdr de ore sub numdrul de ore aferent Nivelului I de



calificare profesionald sau recunoatterea de cdtre un centru de evaluare si certificare a

competenielor profesionale obginute pe alte cdi decdt cele formale autorizat ANC a competenlelor
dobdndite ca urmare a experienlei profesionale;
.angajamentul de a dobdndi competenfele profesionale adecvate fntr-o perioadd de gralie de
maximum 33 de luni de la data adoptdrii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai
mult de ultima tranSd,
Documente verificate: Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionalS/
certificatului de absolvire/ certificatului de competenle profesionale/documentului emis in
urma absolvirii cursurilor de instruire/documentului care atesti absolvirea invdlSmAntului
minim, Declaralia F din cererea de finanlare - Angajamentul de a dobAndi competenlele
profesionale adecvate.
EGS Solicitantul se angaieazi si devind fermier activ in termen de maximum 18 luni de la
data instalirii;
Documente verificate: Planul de afaceri, Declarafia pe propria rlspundere a solicitantului din
Cererea de finanlare
EG6 inaintea solicitirii celei de-a doua trange de plati, solicitantul face dovada cregterii
performanlelor economice ale exploatafiei, prin comercializarea producfiei proprii in
procent de minimum 5o/o din valoarea primei trange de plati (cerinfa va fi verificati in
momentul finalizirii implementirii planului de afaceri);
Documente verificate: Planul de afaceri
EG7 Solicitantul, prin Planul de afaceri, demonstreazi imbunitifirea performanlei
generale a exploatatiei agricole;
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanfare

Procedura de selecfie aplicati de Comitetul de Seleclie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazd dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare gi seleclie a
proiectelor se realizeazi in prima etapi la nivelul GAL CAmpia Givanu Burdea de cdtre experlii
angajali GAL cu atributii in acest sens, experli externalizali, Comitetul de Seleclie a proiectelor gi

Comisia de Contestafii. Angajalii din cadrul echipei de implementare a SDL verifici, pentru
proiectele depuse la nivel de GAL CAmpia Givanu Burdea, conformitatea, eligibilitatea gi

indeplinirea criteriilor de selecfie. Proiectele selectate la nivel de GAL CAmpia Givanu Burdea,
vor fi supuse verificirii finale qi de citre OIFIR / CRFIR.
Evaluarea gi seleclia proiectelor se va face respectAnd o proceduri de selecfie nediscriminatorie
gi transparenti a proiectelor, stabiliti in SDL de citre GAL CAmpia Givanu Burdea gi aprobatl de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi selecfie a
proiectelor publicati pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro. Procedura de evaluare gi

selecfie face parte integranti din Ghidul solicitantului pentru accesarea Misurii 2.2/28, conform
Anexei 15.
in procesul de selectie, GAL CAmpia Givanu Burdea va avea in vedere respectarea urmitoarelor
aspecte:
. promovarea egalitigii dintre birbali gi femei gi a integrdrii de gen, cAt gi prevenirea oricdrei

discriminiri pe criterii de sex, origine rasiali sau etnici, religie sau convingeri, handicap,
vArstd sau orientare sexuali;

o stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acliunilor, care si evite
conflictele de interese, care garanteazd ci cel pufin 500/o din voturile privind deciziile de
seleclie sunt exprimate de parteneri din mediul privat gi societatea civilS.

cRrTERrr DE SELECTTE MASURA M2.2/28
Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificati si reinnoirea generatiilor

Criterii de selectie Punctai
CSl.Principiul comasdrii exploatagiilor, avAnd in vedere
numirul exploatatiilor preluate intesral

20 puncte dacl este indeplinit CS1

0 puncte dacl nu este indeplinit CS1

CSz. Principiul potentialului agricol al zonelor 20 puncte dacd este indeplinit CS2
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(determinat in baza studiilor de specialitate'). 0 puncte dacl nu este indeplinit CS2

CS3. Principiul incadrdrii solicitantului intr-o formi
asociativi recunoscuti conform legislaliei nalionale in
vigoare (de exemplu: grup de producitori, cooperativa,
asocialie relevanta pentru obiectul de activitate principal
al fermei, etc.).

25puncte dacd este indeplinit CS3

0 puncte daci nu este indeplinit CS3

CS4. Nivelului de calificare in domeniul agricol: 15 puncte maxim daci este
indeplinit criteriul C54

0 puncte daci nu este indeplinit CS4

l.Solicitantul a absolvit cu diplomd de studii superioare in
domeniul asricol

15 puncte

2.Solicitantul a absolvit minim studii postliceale sau
liceale in domeniul agricol

10 puncte

3. Formare profesionalS care conferi un nivel de
calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat
prin eligibilitate gi anume, prin studii/ curs de calificare
in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrari de cel purin Nivel 1 de calificare
profesionali, conform legislafiei aplicabile la momentul
acordirii certificatului de calificare profesionali

5 puncte

CS5. Principiul stimulirii dezvoltdrii durabile prin mlsuri
de imbunit5lire a calitSlii mediului inconjurltor gi de
crestere a eficientei energetice

20 puncte dacl este indeplinit CS5

0 puncte dacl nu este indeplinit CS5

Total: 100 puncte
Punctaiul minim pe care trebuie si-l obtini un proiect pentru a putea fi finantat: 20 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
in cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelagi punctaj, vor fi aplicate urmitoarele
criterii pentru departajare [proiecte care au oblinut punctaj pentru criteriile):
1. CS1. Principiul comasirii exploatafiilor, avfind in vedere numdrul exploataliilor

preluate integral; daci proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj la CS1, atunci se

trece la departajare conform criteriului 2:
2. CS3. Principiul incadririi solicitantului intr-o formi asociativd recunoscutd conform

legislafiei nafionale in vigoare (de exemplu: grup de producdtori, cooperativa,
asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al fermei, etc.).; daci
proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj la CS3, atunci se trece la departajare
conform criteriului 3:

3. CS5. Principiul stimulirii dezvoltirii durabile;
in situalia in care dupd departajarea conform criteriilor menlionate mai sus, vor exista proiecte
cu punctaj egal, departajarea finali se va face in ordine descrescitoare a dimensiunii economice a

exploataliei agricole exprimate prin standard output (S.O.) li numirul locurilor de munca nou
create prin proiect.

Data gi modul de anunlare a rezultatelor procesului de selecfie.
Rezultatele procesului de seleclie vor fi anunlate dupd aprobarea Raportului de Sele4ie (Final sau
Intermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grup de Ac;iune Locali CAmpia Gdvanu Burdea -
wvvw.grlcampjagavanuburdea.ro gi notificarea scrisi a solicitanlilor. GAL notifici in scris aplicanlii
cu privire la rezultatul evaluirii/selectirii proiectului gi la modalitatea de depunere a contestafiilor
de citre aplicanli nemullumili de rezultatul evalulrii/selectSrii proiectului (daci este cazulJ.

Asocialia Grup de Acliune LocalS "CAMPI VANIJ BIJRDEA''

regedinte,ioft'tlta
Gabriel
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