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APELUT DE SELECTIE VARIANTA DETATIATA

M2.L/2A - Performanle economice imbunitifite pentru fermele din teritoriu

Numirul de referintl al sesiunii

de selecfie a

wz.i / z e,t zg.o s.z i

Data

publicirii:

proiectelor: 2/ZOt7:
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o

tz

29.09 .20 L7

AS0CIATIA GRUP DE ACTIUNE LoCAtA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunli lansarea, in
perioada 29,09.20L7 ' 30.10.2017, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru misura
M?,t / ZA,,Performanfe economice imbuniteHte pentru fermele din teritoriu,,
Data

lansirii apelului de selecgie: 29 .09.2017

Data

limiti

de depunere a proiectelor: 30.L0,20L7

Beneficiari eligibili M Z.L/ZA - Performante economice imbunitifite pentru fermele din
teritoriu: Entiteli private: fermieri cu exploatafii agricole care intrd in categoria de fermd micd
dupi definifia datd de regulamentul

UE, cu excepfia persoanelor fizice neautorizate.

Teritoriul Asocia{iei Grup de Acfiune LocalI "CAMPIA GAVANU BURDEA"

acoper6
urmdtoarele unitali administrativ teritoriale: 1 comuna din judeful Giurgiu, respectiv
.o.uru
Toporu; 9 comune din judelul Teleorman, respectiv: Vitdnegti, Ra-smireEti, M6rz6neqti,
$torob6neasa, Br6nceni, Jig6neqti, poroschia, FurculeEti qi Nanov

Locul gi intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asocialiei Grup de Aqiune
LocalS CAmpia "CAmpia Givanu Burdea" din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, judelul
Teleorman,
in fiecare zi lucrltoare, in intervalul orar 9:00 - 13;00.
Fondul disponibil alocat in aceasti sesiune: 184.369,86 Euro.
Suma maximi nerambursabili care poate fi acordatS pentru finanlarea unui proiect:
15.000,00 Euro.

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din figa mf,surii SDL, aprobatd de MADR gi
a
Ghidului solicitantuluiMZJ/2A, va fi de !O0o/o. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor
mici se va
acorda sub formd de primd, ina doui trante, astfei:
o 75o/o din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan;are;
o 25o/o din cuantumul sprijinului se va acorda cu condi;ia implementdrii corecte a planului
de afaceri.

Valoarea

eligibill

a

unui proiect: 15.000,00 Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie s5-l foloseasci solicitanfii
fversiune editabili),
este publicat pe site-ul www,galcampiagavanuburdea.ro.

Informalii detaliate privind accesarea gi derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru mdsura M2.L/2A, postat pe pagina de internet a
GAL:

www.galcamp iagavanuburdea. ro.

Datele de contact unde solicitanlii pot obline informafii suplimentare: sediul
Asocialiei
Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea", din sat Vitinegti, comuna
Vitinegti, judelul
Teleorman, Telefon: 0247.331.093,0766.437.97s, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Toate informagiile detaliate, aferente mlsurii M2.1,/2A lansate in cadrul prezentului apel de
selecfie, sunt disponibile pe suport tipirit la sediul GAL.
Documentele justificative pe care trebuie sd le depuni solicitantul o datd cu depunerea proiectuluiin conformitate cu cerinfele figei mdsurii din SDL gi ale Ghidului solicitantului sunt urmitoarele:
Cererea de finanlare ( conform Anexa 1 la Ghidul solicitantului);
Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei (in original);
2. copiile documentelor de proprietate/ folosinfi pentru exploatalia agricoli:
a. Documente pentru terenul agricol
b. Documente pentru animale, pisiri gi familii de albine
c. Documente pentru exploatagiile vegetale
d. Documente pentru exploataliile mixte gi zootehnice
3. Copiile situaf iilor financiare;
4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat
maj oritar/ administrator);
0.

1.

5. HotirArea Adundrii

6.
7,

Generale a Asociafilor (AGA) persoanei iuridice, prin care

se

desemneazl reprezentantul legal sau administratorul (acfionar majoritar 50%+1) care si
reprezinte societatea in relafia cu AFIR gi care exerciti un control efectiv pe termen lung;
Documentele care demonstreazi gradul de rudenie intre asociali/ membrii familiei din
cadrul microintreprinderii/intreprinderii mici Icopiile actelor de identitate, alte
documente relevante);
Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionall/ certificatului de

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

B.
9.

minim;
Copia/ copiile documentului/ documentelor care certificd utilizarea resurselor genetice
autohtone;
Copia Contractului de colectare a gunoiului de graid incheiat intre solicitant ti

delinitorul platformei
sau

Copia Adeverinlei emisi de Primiria Comunei pe teritoriul cireia se regisegte platforma
comunalS, din care sd rezulte faptul cI aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatatia
solicitantului;
10. Copiile documentelor emise de autorititile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacd
este cazul;

11. Alte documente iustificative
- Declaratie de raportare a plitilor citre GAL CAmpia Givanu Burdea (obligatoriu
pentru toate proiectele);
- Declaratia pe propria rispundere privind eligibilitatea solicitantului [obligatoriu
pentru toate proiecteleJ;
- Alte documente justificative (se vor specifica de citre solicitant, dupl caz)

in vederea punctirii criteriilor de selecfie, solicitantul trebuie sd depuni urmdtoarele
documente i ustificative:

Principiul calificdrii solicitantului in domeniul agricol
Documente de verificat: Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionalS/
certificatului de absolvire/ certificatului de competenfe profesionale/ documentului emis in urma
absolvirii cursurilor de instruire.
CS2. Principiul potenlialului agricol al zonelor (determinat in baza studiilor de
specialitate)
CS1.

2

Documente de verificat: Planul de afaceri, Anexa 11 Str"rdiu privind zonarea potenfialului de
produc[ie agricolS.
CS3.Principiul incadririi solicitantului intr-o formd asociative recunoscutd conform
legislaliei nalionale in vigoare [de exemplu: grup de producitori, cooperativa, asociatie relevanta
pentru obiectul de activitate principal al fermei, etc.)
Documente de verificat: Document care atesti cd solicitantul este inregistrat intr-o formi
asociativl ca membru, Cererea de finanlare.
CS4.Principiul stimuldrii dezvoltirii durabile prin misuri de imbundti[ire a calitelii mediului
inconjuritor;i de cre;tere a eficienlei energetice.
Documente de verificat: Planuri de afaceri, Cererea de finanlare.
Cerinfele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie si le indeplineasci solicitantul:
EG1"

Solicitantul

si

se incadreze

in categoria micro-intreprinderilor gi intreprinderilor

mici;
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanfare, Copiile situafiilor financiare, Copia
actului de identitate al reprezentantului legal de proiect, Hotdrdrea Adundrii Generale a Asociatilor
(AGA) a persoanei juridice, Documente care atestd forma de organizare a solicitantului, Certificat
constatator emis de )ficiul Registrului Comerfului
EGZ. Solicitantul deline o exploatafie agricoli cu dimensiunea economici cuprinsd intre
4.000 $i7.999 € SO (valoarea producfiei standard);
Docuntente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanlare - tabel calcul 50, Extras din Registrul
Exploatafiei emis ANSVSA/DSVSA, Adeverinld de la APIA, Copia registrului agricol emis de Primdrii,
Documente de proprietate/folosinld pentru exploatalia agricold, Fi;a Mdsurii 2.1/2A, Documentul
emis de forma asociativd apicold privind inregistrarea stupilor Si stupinelor
EG3. Exploatalia agricoli este inregistrati, conform prevederilor legislative nalionale, cu
cel pulin 24 de luni inainte de solicitarea spriiinului ;i este situati maioritar pe teritoriul
Grupului de Acliune Locali CAfupm GAVANU BURDEA;
Documente verificate: Cererea de finanfare, Planul de afaceri, Extras din Registrul Exploatotiei emis
ANSVSA/DSVSA, Adeverinla de la APIA depusa de solicitant cu situofia inscrierilor in APIA, Copia
Registrului agricol emis de Primdrii.
EG4" Solicitantul prezinti un plan de afaceri;
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanlare si anexele la aceasta, Copia octului de
identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ administrator, Certificat constatator
emis de }ficiul Registrului Comerfului, Registrul General de Evidenga a Salariafilor.
EG5.Solicitantul nu a beneficiat de spriiin anterior pentru operatiuni spriiinite prin aceastl
sub-misurd din PNDR 2O14-2020;
Documente verificate: Secliunea C din Cererea de Finanfare, Anexa 17 Declaralia pe propria
rdspundere privind eligibilitatea solicitontului;
EG6. O exploatalie agricolS nu poate primi spriiin decAt o singuri dati in cadrul acestei
misuri prin strategia de dezvoltare locali, in sensul cd exploatalia nu poate fi transferati
intre doi sau mai mulli fermieri, beneficiari ai spriiinului prin aceasti sub-misuri;
Documente verificate: Copia Registrului agricol emis de Primdrii, Planul de afaceri
EG7" Implementarea planului de afaceri trebuie si inceapi in termen de cel mult noui luni
de la data deciziei de acordare a spriiinului;
Documente verificote: Cererea de finanlare, Planul de afaceri.
EGB. inaintea solicitirii celei de-a doua tran;d de plati, solicitantul face dovada cresterii

performan{elor economice ale exploatafiei, prin comercializarea producfiei proprii in
procent de minimum 57o din valoarea primei trante de plati (cerinfa va fi verificati in
momentul finalizirii implementirii planului de afaceri);
Documente verificate: Cererea

de

finanfare, Planul de afaceri.

in cazul in care exploatalia agricoli vizeazd, cresterea animalelor, planul de afaceri
trebuie si prevadi platforme de gestionare a gunoiului de graid sau un alt sistem de
EG9,

gestionare a gunoiului de graid, conform normelor de mediu (cerinfa va fi verificati in
momentul finalizirii implementirii planului de afaceri).
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanfare, Copia Contractului de colectare q
gunoiului de graid tncheiat tntre solicitont;i delindtorul platformei sau Copia Adeverinlei emisd de
Primdria Comunei pe teritoriul cdreia se regdseSte platforma comunald, din care sd rezulte faptul cd
qceasta va prelua gunoiul de grajd din exploata,tia solicitantului
8G10. in cazul infiintirii/ reconversiei plantaliilor pomicole, sunt eligibile pentru spriiin
doar speciile eligibile gi suprafefele incluse in Anexa aferenti Subprogramului Tematic
Pomicol, exceptdnd culturile din sectorul pomicol in sere si solarii gi pepinierele, care pot
fi realizate pe intreg teritoriul nafional:
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanfare, Anexa aferentd Subprogramului
Tematic Pomicol (Anexa 5la Ghidul solicitantului)
Procedura de selecgie aplicatd de Comitetul de Seleclie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare gi selecfie a
proiectelor se realizeazi in prima etapi la nivelul GAL CAmpia Givanu Burdea de citre expertii
angajali GAL cu atributii in acest sens/experfi externalizafi, Comitetul de Seleclie a proiectelor gi
Comisia de Contestatii. 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 gi de citre OIFIR.
Evaluarea gi seleclia proiectelor se va face respectAnd o proceduri de sele4ie nediscriminatorie
9i transparenti a proiectelor, stabiliti in SDL de cdtre GAL CAmpia Givanu Burdea gi aprobatd de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi seleclie a proiectelor

publicatipesite-ul@rdearc'Proceduradeevaluaregiselec!iefaceparte

integranti din Ghidul solicitantului pentru accesarea Mdsurii 2.7/2A, conform Anexei 18.
In procesul de selecfie, GAL CAmpia Givanu Burdea va avea in vedere respectarea urmdtoarelor
aspecte:

.

o

promovarea egalitilii dintre birbali gi femei gi a integririi de gen, cAt gi prevenirea oricirei
discriminiri pe criterii de sex, origine rasiali sau etnici, religie sau convingeri, handicap, vArst5
sau orientare sexuali;
stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acfiunilor, care sI evite
conflictele de interese, care garanteazi cd cel pulin 50% din voturile privind deciziile de
selecgie sunt exprimate de parteneri din mediul privat gi societatea civili.
CRITERII DE SELECTIE MASURA

M2,II2A.

Perform4nte economice imbunititite pentru fermele din teritoriu
Criterii de selectie
Punctai
CS1. Principiul calificirii solicitantului in domeniul agricol
puncte
20
maxim
dacl este indeplinit
CS1

1.
2.
3.

solicitantul a absolvit cu diplomi de studii superioare in domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrar.
solicitantul a absolvit studii postliceale gi/ sau liceale in domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrari.
Solicitantul prezinti dovada urmlrii unui curs de calificare de
minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrarl finalizat cu un certificat de competenfe
profesionale eliberat de un furnizor de formare profesionall a
adulgilor recunoscut de citre Autoritatea Nalionald pentru Calificiri

0 puncte dacl nu este
indeplinit CS1
20 puncte

15 puncte
10 puncte

[ANC).

4

sau

recunoasterea de cetre un centru de evaluare si certificare a
competentelor profesionale obfinute pe alte cii decat cele formale
autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experienlei
profesionale
4. Solicitantul prezinti dovada de absolvire a unor cursuri de inifiere/ 5 puncte
instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrari, care nu necesitl un document
eliberat de formatorii recunosculi de cdtre ANC gi presupune un
numrr de ore sub numirul de ore aferent Nivelului I de calificare
profesional4
cs2. Principiul potenlialului agricol al zoneror (determinatin braza 30 puncte maxim
studiilor de specialitate)
dacd este indeplinit
cs2
0 puncte daci nu este

1.
?,

indeplinit
Proiectul este implementat intr-o zonl cu potentiaf ridicat
Proiectul este implementat intr-o zond cu potential mediu

20 puncte
3O puncte daci este

cs3. Principiul incadririi solicitantului intr-o formi asociativi

recunoscuti conform legisla;iei nafionale in vigoare (de exemplu: grup
de producitori, cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de
activitate principal al fermei, etc.)

cs4. Principiul stimulirii dezvoltdrii durabile prin misuri

imbundtifire

a

de

calitigii mediului inconjuritor gi de cregtere a eficienlei

energetice.

CS2

30 puncte

indeplinit CS3
0 puncte daci nu este
indeplinit CS3
20 puncte daci este
indeplinit CS4
0 puncte dacd nu este

indeplinit

CS4

Total: 100 puncte
Punctaiul minim pe care trebuie si-l obfini un p.oi".ip
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 departaiare [proiecte care au oblinut punctaj pentru criteriile):
L. CS3, Principiul incadrdrii solicitantului fntr-o formd asociativd recunoscutd conform
legisla,tiei nafionale tn vigoare (de exemplu: grup de producdtori, cooperativa, asocialie
relevanta pentru obiectul de activitate principal al fermei, etc.); dacd proiectele supuse
departajirii au acelagi punctaj la CS3, atunci se trece la departajare confoim criteriului 2:
2. CSZ. Principiul potenlialului agricol al zonelor (determinat in baza studiilor de
specialitate); dacd proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj gi la CS2, atunci se trece
la departajare conform criteriului 3:
CS4. P rincipiul stimuldrii d e zv oltd rii durabile,
^3.
In situafia in care dupi departajarea conform criteriilor mentrionate 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 tS.0.).

Data gi modul de anunfare a rezultatelor procesului de selecfie.
Rezultatele procesului de seleclie vor fi anunfate dupd aprobarea Raportului de Selecpie
[Final sau
Intermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grup de Acliune Locald CAmpia Gdvanu Burdea
www.galcampiagavanuburdea.ro gi notificarea scrisd a solicitanfilor. GAL notifici in scris aplicanfii
cu privire la rezultatul evaluirii/selectlrii proiectului gi la modalitatea de depunere a contestafiilor
de citre aplicanli nemullumili de rezultatul evaluirii/selectirii proiectului (dicd este cazulJ,
Asocialia Grup de Acliune Locali "CAMp

