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PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE VARIANTA DETALIATA

M2.2/28,,Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificati si reinnoirea generatiilor"

M

2.2

Numirul de referinli al sesiunii de selecgie a proiectelor: 1/2018
/28:11.06.2018 - 17.07.2018 prelungiti pAni Ia data de 26,07.ZOLS

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" ANUN1i PTEIUNgiTCA

iNCi 15
2018, a sesiunii de depunere a
proiectelor pentru misura M2,2/28,,Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificafi ti

zile calendaristice, respectiv pentru perioada

lz - 26 iulie

CU

reinnoirea generaliilor"

Data lanserii apelului de selectie: 11.06.2018
Data limiti de depunere a proiectelort 26.07.2018, orele 13,00

Beneficiari eligibili:
. tdndrul fermier, a$a cum este definitin art.
al exploataliei agricole;

2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaz: ca unic sef

. persoani iuridici cu mai mulli acfionari, unde un tanar fermier, aga cum este definit in art. 2 din
R(UE) nr. 1305/2073, se instaleazi gi exercite un control efectiv pe termen lung in ceea ce privette
deciziile referitoare la gestionare, la beneficii gi Ia riscurile financiare legate de exploataiie ti deline cel
pulin 50%+1 din acfiuni.

Teritoriul Asociariei crup de Acliune Locale "cAMpIA GAVANU BURDEA" acoperd urmitoarele
uniteti administrativ teritoriale: 1 comuni din judetul Giurgiu, respectiv comuna Toporu; 9 comune din
judeful releorman, respectiv: vitenegti, Rasmiresti, Mdrzinegti, $torobineasa, Brinceni,
Tigane$ti,
Poroschia, Fu rculetti ti Nanov.

Fondurile disponibile pentru M esara 2.2 /2F.,t 80.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate in aceastA sesiune pentru misura M 2.2/2Br 80.000,00 Euro.
Suma maximi nerambursabili care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:
o 40,000,00 de euro pentru exploata;iile intre 8.000 SO 9i 50.000 SO;
suma totald alocate masurii M 2.2/28, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR,
este in valoare de 80.000,00 Euro.
Intensitatea spriiinului, conform prevederrlor din fiqa misurii SDL, aprobati de MADR 9i a Ghidului
solicitantului M2.2/2B, va fi de 100% 9i se va acorda tinerilor fermieri sub formi de primi in doua
tran;e, astfel:
o 750lo din cuantumul sprijinului la incheierea contractului de finanfare;
o 25o/o din cuantumul sprijinului se va acorda cu condilia implementirii corecte a planului de
afaceri.

Locul ti intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asociatiei Grup de Actiune LocalA
"Campia Givanu Burdea" din sat VitAne$ti, comuna Vitinegti, iudelul Teleorman, in fiecare zi
lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00,
Modelul de Cerere de Finanlare pe care trebuie si-l foloseasci solicitanlii (versiune editabili), este
publicat pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro

k"J./

Informafii detaliate privind accesarea gi derularea acestei mesuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru mesura M2.2/28 gi anexele la ghid, postat pe pagina de internet a
GAL: www.galcampiagavanuburdea.ro
Datele de contact unde solicitantii pot obline informagii suplimentare: sediul Asociayiei Grup de
Vitinetti, iudetul Teleorman, Telefon:
0247.337.093, 07 66.437.97 5, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Acyiune Locald "CAmpia Gdvanu Burdea", din sat Vitenetti, comuna

Toate informatiile detaliate, aferente misurii M2.z/zB lansate in cadrul prezentului apel de
seleclie, sunt disponibile pe suport tiperit la sediut cAL,
Dooumentele justificative pe care trebuie si le depuna solicitantul o date cu depunerea proiectului in
aonf,iirmltate'cu cgrinleld fitei mEsriril din sDL 9l ate Ghidului solicitantului sunt urmdtoaiele:
0. Cererea de finanlare (conform Anexei j. la Ghidul solicitantuluiJ;
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatafiei;

2,

Documente proprietate/ folosinltr pentru exptoatatia agricola:
a. Documente solicitate pentru terenul agricol;
b. Documente solicitate pentru construclii permanente, conform prevederilor Legii nr.
50/7997, cu modificSrile gi completirile ulterioare;
c. Documente solicitate pentru constructii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991,
cu modificirile gi completirile ulterioare;
d. Documente solicitate pentru animale, pisiri gi familii de albine;
e. Pentru exploataliile vegetale, mixte 9i zootehnice.
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de graid incheiat intre solicitant qi de;initorul
platformei/ Copia Adeverin[ei emisi de Primeria Comunei pe teritoriul cireia se regese$te
platforma comunali, din care si rezulte faptul cA aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului
de graid din exploataqia solicitantului.
4. Copiile situaliilor financiare;
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administratorJ;
6 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerfului conform legislafiei in
vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanlare;
7. Hotirerea Adundrii Generale a Aclionarilor (AGA) persoanei iuridice;
8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionali/ certificatului de
absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis in urma
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesti absolvirea invelSmantului
minim;
9' Autorizatia pentru producerea, prelucrarea 9i comercializarea semingelor certificate gi a
materialului siditor fin cazul producltorilor de seminre ti material seditor);
10. in cazul studenlilor, adeverinle de la institutia de invetamant din care si reiasi: anul de
studiu, forma de invilamant (cu frecventi/ cu frecven;i redusi) specializarea 9i UAT-ul in care
este situatl unitatea de invelemant frecventate;
11. Alte documente justificative:
- Declaralie de raportare cetre cAL cAMpIA GAVANU BURDEA (Anexa 13 - obligatoriu
pentru toate proiectele];
- DeclaraFa pe propria rispundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 14 obligatoriu pentru toate proiectele);
- Adeverinf,ii de la APIA depusi de solicitant cu situafia inscrierilor in AplA;
- Angaiamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca prin proiect (Anexa 20
- obligatoriu pentru proiectele care prevld indeplinirea criteriului de selec;ie CS6);

e--J"/
-

Document care atesti ce solicitantul este inregistrat intr-o formi asociativi ca
membru (document obligatoriu pentru punctarea criteriului de selectie CS3);
Certificatul constatator emis de ONRC cu toate modificarile/actuallzarile realizate pini la
depunerea Cererii de finan;are (obligatoriu pentru toate proiectele);
Angaiamentul de a efectua cursurile necesare dobiindirii competenlelor profesionale
adecvate intr-o perioadi de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptirii deciziei
individuale de acordare a aiutorului (daci este cazull.
Alte documente justlficative pe care solicitantul le consideri relevante pentru proiect Idace
este cazul).

in

vederea punctirii criteriilor de selecgie, solicitantul trebuie
documente iustifi cativei

si

depuni urmitoarele

cs1' Principiul comasdrii exploataliilor, avdnd in vedere numdrul exptoataliitor preluate
integral:
Documente de verificat: Extras din Registrul unic de identificare de la APIA gi/sau Registrul
exploataliilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscriplie veterinari 9i Registrul Agricol pentru
cedent/cedentri, din care si reiase situalia acestora inainte gi dupi momentul preluarii
exploataliei/exploataliilor agricole, Planul de afaceri.
CS2' Principiul potenlialului agricol aI zonelor (determinat tn baza studiilor de specialitate):
Documente de verificat: cererea de finanfare, Planui de afaceri, Anexa 5 studiu potential, Anexa

7.7 aferente
Suprogramului
Tematic
Pomicol, Anexa
7.2
OMADR,nr. 397_2003 pentru_a podgorii_si-centr.e viticole
CS3, Principiul incadrdrii solicitantului intr-o formd asociativd recunoscutd conform legista;iei
nafionole in vigoare (de exemplu: grup de producdtori, cooperativd, asociatie relevanta pentru
obiectul de qctivitate principal al fermei, etc.):
Documente de verificat: Cererea de finanfarc, Planul de afaceri, I)ocument care ate'sta ca solicitantul
este inregistrat intr-o fornti asociativi ca mcmbru, Documente justificative pentl'u delnonstrarcil
obiectului de activitate al forntei asociative.
CS4, Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol:
Documente de verificat: Cererca de finantare, Certificat de calilicare pr-ofesionala/absolvirc AN(.A,
Diplome de absolvire, Planul de afaceri.
CS5. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durabile prin mdsuri de imbundtdtire a calitdtii mediului
inconjurdtor ;i de cre;tere a eficientei energetice:
Documente de verificat: Planul de afaccr.i, Cererca de finantare.
CS6, Solicitantul propune prin Planul de afaceri crearea de locuri de muncd,
Documente de verificat: cererea de linan!are, planul de afaceri, Anexa 20 Angajarnentul
solicitantulrri pri,,,ind locuriie de ntunci crcate.
Cerinfele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineasci solicitantul:
EG1.

Beneficiarul si se incadreze in categoria micro-intreprinderilor gi intreprinderilor mici;

Documente verificate: Fiso Miisurii 2.2/28, Planul de afaceri, Cerereo de finantore, Documentc cot.e
otestil formo de organizare o solicitantului, Copiile situoliilor f,nanciore pentru onii "n" si "n-1", u tle
"n" este onul onterior onului in care solicitantul depune Cererect de I'inuntore, inre,qistrote lo

Administral[a F'inonciord, in cazul societdlilor comerciale ;i/sau Declorosie cle i o(:tivit0te
inregistrotd lo Administratia Finonciard (in cuzul soliciton,tilor core cle lu consituire, nu au tlesfrisurat
octivit(tte pe o periodd rnoi mare de un an fiscctl). Declora;io privind venitrtrile reolizote si/soLl
Declorotiu privind veniturile din activitdli ogricole - impunere pe nctrntele tle venit, in cozul
persoanelor fizice autorizote, intreprinderi individuole Si intreprinderi
forttiliale.
llotdrdrea Adundrii Generole o Asociotilor (AGA) a persounei juridice, Certificotut tte inregistrore (Cu t),
Certificat constototor emis de Oficlul Registrului Conertului, Atleverin.tci APIA Si/ sou Rcgistrul
Explootoliei de la ANSVSA/ DSVSA, Copla Registrului ogricol emis de Printririi, Capio octLtlui cle

e-dq
ldentitate pentru reprezentontul legal de proiect, ttotdrdrea Adundrii Generole a AcSionaritor (AGA),
dupd caz.

Beneficiarul deline o exploatalie agricoli cu dimensiunea economici cuprinsi intre
8.000 si 50.000 S.O, fvaloare productie standard);
Valoare produclic standard conform ultimrrlui calcul valabil la momentul depunerii Cererii dc
EG2.

fi na

nlare.

Documente verificate: Planul de afoceri, Cerereo de finonyare

- tabel calcut SO, Extros din Registrut
Explootafiei emis ANSVSA/DSVSA, Adeverintd de la APIA depusd cle sollcitant cu sltuatio inscrierilor in
APIA, Copia registrului ogricol emis de Primdrii, Documente de proprie ta te/folosin td pentru exploo totic!
agricold;
EG3. Beneficiarul prezintA planul de afaceri;
Documente verificate: Plonul de afoceri, Cerereo de finanfare, Copio Contractului tle colectare a
gunoiului de grojd sau Copio Adeverlntei emisd de Primdria Comunei pe teritoriul careio se regose$te
platformo comunald, Anexa 7.1 aferentd Subrogrctmului remotic potlicol,

Anexrt

pentru podgorii si centre viticote, Certificot constototor emis cle Oficiul
Registrului Comerlului, Registrul General de Evidentd a Sotoria;ilor, Copia octului de identit|te ol
reprezentantului legal de proiect, Copia Contractului de colect(rre a gunoiului de grojd sau Copiu
Adeverin,tet emisd de Primdria Comunei pe teritorlul ciireia se regdseste plotformo comunolit. in trtzul
studenlilor, se va verifico adeverinfo de la facultotea la core este inscris din core sd reictsti: olul de
studiu, formo de invdsdmdnt (cu frecvengd/to zi sou fdrd t'recvenSd, etc.) specializorect
Si L)AT-ul irt cnre
7.2-0 MADR-nr'-397-2 003

situatd unitoteo (le invdgdmdnt frecventotd.
EG4. Beneficiarul deline competenle ti aptitudini profesionale, indeplinind cel pulin una
este

dintre urmetoarele condilii:

o

o

.

studii medii/su perioare in domeniul agricol/ veterinar/ econonlie agrarit;
sau

lorntare profesionala prin studii/curs de calil'icare in domeniul agricol, agro-alintentar, vetcrinar
sau econonlie agrara de cel calificare profesional5, conform legislafiei aplicabile Ia momentLrl
acord5rii certifi catului de calificare profesionali;
sau

competen!e in domeniul agrrcol dobandite prin participarea Ia programe de instruire competenle in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrari dobAnditc prin participarea la
progranre de instruire/iniliere/specializare care nu nccesit; un docuntent oiiberat dc fornlatorii
recunoscuti de citre ANC $i presupune un numir de ore sub numarul de ore aferent Nivcluluj I
de calificare profesionali sau recunoagterea de catrc un centru de evaluare si certifica;c a
competenfelor prolesionale ob;inute pe alte cii decat cele forrnalc autorizat ANC a
competenlelor dobAndite ca urmare a experienlei prolesionale;
sau

angajamentul de a dobindi competenlele profesionale adecvate intr-o perioadi de gragie de
ntaximunt 33 de luni de la data adopt5rii deciziei individuale de acordare a ajutorului, d:rr nu
nrai mult de ultinta trangi de platd.
Documente veriJicate; Copict diplomei de absolvire/ certificatului cle cotificure profesionotii/
certificatului de absolvire/ cer rtcotului de conlpetenle profesionole/documentului emis in urnru
obsolviril cursurilor de instruire/documentului care otestd absctlvirea invdfdofintului ntntm,
Declaralio F- din cererea de finontore - Angajamentul de a dobdndi competenlele profeslonale atlecvote.
EG5. solicitantul se angaleazi si devini fermier activ in termen de maximum 18 luni de la
data instalerii;
Docunlente verificote: Declorotio pe propria rdspundere a solicitontului din cererea de finonlare, plon u l

'

tle afaceri.

inaintea soliciterii celei de-a doua trange de plati, solicitantul face dovada cregterii
performanlelor economice ale exploataliei, prin comercializarea producliei proprii in
procent de minimum Svo din valoarea primei trange de plata (cerin[a va fi veiificatd in
momentul finalizdrii implementirii planului de afaceri);
EG6.

Documente verilicote: Planul de ofaceri.

ea'J"r
Documente verificate: Planul de afoceri.

'
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Peri:ad?t de maximum

Potenlialii beneficiari vor depune dosarul cererii in trei exemplare pe suport hirtie gi 3 exemplare
exemplar
solicitant/beneficiar, care va fi restituit dupe realizarea conformititii.

pe suport electronic (CDJ - un exemplar original, un exemplar copie gi un
Procedura.de selectie aplicat{.de eomitetul de Selecfle al GAL

Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare a proiectelor se
realizeazd in prima etapi la nivelul cal cAupla cAvANU BURDEA de catre experlii angajali GAL cu
atriburii in acest sens, experti externalizati daci este cazul, Comitetul de Sele4ie a proiectelor $i
Comisia de Contestali. Angajatii din cadrul echipei de implementare a SDL verifici, pentru proiectele
depuse la nivel de GAL CAMPIA GAVANU BURDEA, conformitatea, eligibilitatei qi indeplinirea
criteriilor de selecfie. Proiectele selectate la nivel de GAL CAMPIA GAVANU BURDEA vor fi supuse

verificirii finale gi de citre

OJFIR

/

CRFIR.

Evaluarea 9i seleqia proiectelor se va face respectAnd o proceduri de sele4ie nediscriminatorie gi
transparenta a proiectelor, stabiliti in sDL de citre GAL cAMplA GAVANU BURDEA 9i aprobati de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare seleclie a proiectelor
ti

publicati pe site'ul www.galcampiagavanuburdea.ro. Procedura de evaluare gi selecrisface parte
integrante din Ghidul solicitantului pentru accesarea Mrsurii 2.2/zB, conform Anexei 15.
in procesul de seleclie, GAL CAMPIA GAVANU BURDEA va avea in vedere respectarea urmitoarelor

aspecte:

.

.

promovarea egalitilii dintre berbali gi femei gi a integririi de gen, cAt gi prevenirea oricerei
discriminiri pe criterii de sex, origine rasiali sau etnice, religie sau convingeri, handicap, vArsti
sau orientare sexuali;
stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acliunilor, care se evite conflictele
de interese, care garanteazi ci cel putin 50% din voturile privind deciziile de seleclie sunt
exprimate de parteneri din mediul privat ti societatea civilA.
CRITERII Df, SELECTIE pentru Mdsura 2.2/28

Punctai

CS1. Principiul comasirii exploataliilor, avAnd in vedere numirul
exploatagiilor preluate integral:
Criteriul va fi punctat daci solicitantul preia integral cel pulin o exploatalie 20

puncte

agricole. Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de sele4ie, preluarea
exploataliilor se realizeazi unitar, cu toate suprafetele gi animalele, ata cum apar
inregistrate la APIA qi/ sau la ANSVSA qiin Registrul agricol.
Ca urmare, cedentul nu trebuie si mai fie inregistrat in Registrul unic de identificare
de la APIA gi/ sau in Registrul exploataliilor de Ia ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripgie
Veterinare gi Registrul Agricol. Nu este obligatorie preluarea curlii gi a anexelor
gospodlriei cedentului.
Documente de verificat: Extras din Registrul unic de identificare de la AplA gi/sau
Registrul exploatatiilor de Ia ANSVSA/ DSVSA/ Circumscrip!ie Veterinari 9i
Registrul Agricol pentru cedent/cedenti, din care si reiase situatia acestora inainte
i dupi momentul prelu4rii exploatafiei/exploataliilor agricole, planul de afaceri.
C52. Principiul potentialului agricol al zonclor [determinat in baza studiilor de 10 puncte
specialitate:
Criteriul se va puncta daci proiectul este implementat intr-o zone cu potenlial
mediu sau ridicat (conform studiului ICpA - anexatl.
Incadrarea in tipul de potenfial [ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 5 la prezentul
Ghid se va face ginAnd cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figureazi
cultura predominante existenti/ infiintate (raportat la total valoare S0). in cazul in
care apar discrepanle intre valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT

e'r.J"ry
capacitatea de producrie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermrerului,
OSPA poate evalua nota de

bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului
utilizand studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei
de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA judelean privind nota de bonitare a terenurilor
agricole va fi insolit de aviz ICPA. Daci proiectul este implementat intr-o zoni cu
potenlial scezut, nu se va acorda punctaj la acest criteriu.
Daci exploatagia este prevezuti cu sistem de irigalii sau prin proiect este prevazut
un astfel de sistem, atunci se va incadra in potentialul agricol conform notei de
bonitare aferente culturilor pentru terenurile irigate.
Pentru spatiile proteiate fsere, solarii, ciuperciriiJ se va acorda punctajul aferent
zonelor cu potenlial agricol ridicat.
In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foia de lucru ,, vegetal,, din
Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru ,,asimilari culturi,, pentru incadrarea
pe potential.

Pentru reconversia/infiin;area exploatatiilor pomicole in zonele cu nota de
favorabilitate potenfate intre 2.5 gi 3.5 (anexa 7.1 la Ghidul Solicitantului), acestea
vor fi incadrate in zonele cu potenlial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de
favorabilitate potenlate mai mare de 3,5 de vor fi incadrate in zonele cu potential
agricol ridicat.

Pentru exploatalii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din
arealele cu Denumire de Origine Controlatl IDOCJ qi Indicarie Geografici (lG), a9a
cum sunt nominalizate 9i identificate conform OMADR 247 /2072 cu modificirile qi
completirile ulterioare (anexa 7.2J, acestea vor fi incadrate in investi!ii din zonele cu
potential agricol ridicat.
Referitor la cregterea animalelor, incadrarea in tipul de poten;ial (ridicat sau mediu)
conform anexei nr. 5 se va face finand cont de nota de bonitare acordat5 UAT unde
este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, in funclie de modul de cre$tere a
animalelor, in sistem inchis sau liber, ti de existenla sau nu a acliunii de procesare
in cadrul fermei. Se va lua in calcul specia de animale predominanti din nucleul total
al fermei. (poteniial ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, culoarea rosu
reprezinta potenlial scizut gi nu se acorde punctai].
In cazul exploatatiilor ce vizeazi cregterea albinelor, se va acorda punctajul maxim.
In cazul speciilor de plante gi de animale care nu se regisesc in Anexele menlionate
anterior Si pentru care nu sunt aduse precizeri nu se acordi punctaj la acest principiu
de selec;ie.
Daci animalele sunt crescute doar in sistem inchis, sistemul de cregtere
considerat ,,inchis", iar dace pentru o anumite perioadi din an animalele
crescute in sistem liber, sistemul de cre$tere este considerat,,liber".
Cererea de finanfare, Planul de afaceri, Anexa 5 Studiu
potenlial, Anexa 7.1 aferentd Suprogramului Tematic Pomicol, Anexa
7.2
0MADR_nr._397_2003_pentru_a_podsorii si centre viticole
CS3: Principiul incadririi solicitantului intr-o formi asociativi recunoscutd 15 puncte

conform legislaliei nalionale in vigoare (de exemplu: grup de producitori,
cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al

fermei, etc.).
criteriul va fi punctat daci solicitantul demonstreaze ci este membru intr-o formi
asociativa. Se verifica dacl obiectul de activitate al formei asociative corespunde cu
obiectul principal de activitate al exploatalici pentru care se solicitl sprijin.
Documente de verificat: Cererea de I'inanfare, planul de afaceri, Document care
atesti ce solicitantul este inregistrat intr-o fbrmi asociativi ca menrbru, Documentc
justificative pentlu dernonstrarea obiectului de activitate al formei asociative.
CS4.

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol:

Maxim
20 puncte
daci este

e-"@bf
indeplinit
criteriul
de CS4
l.Solicitantul a absolvit cu diplomi de studii superioare in domeniul agricol
Z0 puncte
2.Solicitantul a absolvit minim st rdii postliceale sau liceale in domeniul agricol
10 puncte
3. Formare profesionali 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 pu;in Nivel 1 5 puncte
de calificare profesionald, conform legislaliei aplicabile la momentul acordirii
certificatului de calificare profesionali
Absolvirea de studii superioare se dovedegte cu diplomi de licente/master/doctor, 0 puncte
iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedegte cu diplomi de daci nu
bacalaureat.

Criteriul se va puncta daci solicitantul prezinti, pe lAngi documentul care certifice
absolvirea celor I clase, un act doveditor [diplomi, certificat de calificareJ eliberat
de un formator de formare profesionali acreditat (recunoscut de Ministerul
Educa;iei 9i Cercetirii $tiinfifice] prin care se certificd competengele profesionale de
cel pugin Nivel 1de calificare profesionali (instruirea/ calificarea/ specializarea).
Nivelul I de calificare profesionali are o durati de minim 360 ore, pentru certificatele
eliberate pAni la 1 ianuarie 201.6, ti 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform
prevederilor legale in vigoare. Pentru acordarea de punctaj la punctul 3, sunt
certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA.
Cererea de finanlare, Certificat de calificare
profesionali/absolvire ANCA, Diplome de absolvire, Planul de afaceri.
CSS, Principiul stimulirii dezvoltirii durabile prin misuri de imbunitdlire a
calitilii mediului inconjurator gi de cregtere a eficientei energetice:
Criteriul va fi punctat daci solicitantul a prezentat gi iustificat in planul de afaceri,
utilizarea unor misuri de imbuniterire a calititii mediului inconiuritor ;i de cre$tere
a eficienlei energetice in cadrul exploatagiei agricole gi modul in care acestea
contribuie la dezvoltarea durabilS, respectiv proteclia mediului.
,,Dezvoltarea durabili" - satisfacerea nevoilor prezentului firi a le compromite pe
cele ale genera;iilor viitoare. Dezvoltarea durabili include protecJia mediului, iar
protecfia mediului condi[ioneazi dezvoltarea durabild.
Di!.tlii[]lilAilHLoff.ffliti Planul de afaceri, Cererea de finanlare.

CS6.solicitantulpropuneprinPlanuldeafacericrffi

Locul de munci nou creat prin proiect va fi cu normA intreage. Criteriul va fi punctat,
dace este creat cel putin un loc de munce.
Vor fi luate in considerare doar locurile de munci nou create prin proiect, nu gi cele

existente inaintea primirii finanrerii gi menlinute pe perioada de implementare gi
monitorizare a proiectului.
Activitatea de voluntariat nu se consideri crearea de locuri de munci, insi
constituirea de PFA gi II poate fi luati in considerare la cuantificarea locurilor de
munc; nou create.
in cazul PFA 9i II, daci se incadreazi in categoria de start-up (intreprindere infiinlatd
in anul depunerii cererii de finangare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali
consecutivi, dar care nu a desftgurat activiteli pane la momentul depunerii acesteiaJ,
titularul PFA Si II poate fi considerat loc de munci nou creat cu condiria ca acesta sA
fie menlionat in planul de afaceri ca loc de munci propus, la care se pot adiuga gi
celelalte locuri de muncr previzionate in proiect, pentru care se vor incheia contracie
de muncl cu terte persoane.
In cazul IF, daci se incadreaze in categoria start-up, membrii unei familii semnatari
ai acordului de constituire pot fi luati in calcul la cuantificarea locurilor de muncd cu

este

indeplinit
criteriul de
cs4

15 puncte

20 puncte

e.d,/
aceeagi condilie antemenlionati, respectiv ca acettia sa Re menlionaqi in ptanr,rt de
]
] afaceri ca locuri de munca propuse.
I Dupi implementarea obiectivelor proiectului, locurile de munci nou create vor fi
demonstrate prin declaragiile fianciare gi documentele fiscale ale membrilor
I
semnatari
ai acordului de constituire.
I
In cazul in care solicitantul PFA, II nu se incadreazi in categoria start-up, vor fi
I
I cuantificate doar locurile de munci propuse prin proiect pentru care se vor incheia
I contracte de munciI Cuantificarea locurilor de munci:
locul de muncl nou creat cu jumetate de norme va reprezenta 0.5 dintr_un
i

I
I
I

loc de munc5;

pentru a fi considerat un loc de munci nou crea! durata contractului trebuie
fie de un an sau mai mare (ex.: un contract incheiat pe o perioadi de 6 luni
va prezenta 0.5 din valoarea indicatorului;
- dacl un loc de munci cu jumetate de normi, existent inainte de depunerea
proiectului, este transformat intr-un loc de munci cu normi intreagi,
valoarea indicatorului este de 0.5 (se consideri crearea prin proiect a u;ei
jumitdli de loc de munciJ.
^In cazul oricrrei forme de auto-angaiare (titularu pFA, titular
II, membri semnatari
ai acordului de constituire IFJ se va avea in vedere obligativitatea pestrerii de cetre
beneficiar a unei evidenle a programului de lucru gi a perioadei d; timp lucrate in
vederea desfigurerii activititefii specifice, de ex. sub forma unei foi de prezengi
(pontaj) sau a unui document cu valoare echivalente.
Cererea
finanfare, planu]
afaceri,
Anexa_20_Angaiamentul solicitantului privind locurile de munce create.
Total: 100 puncte
Punctaiul minim pe care trebuie se-l obtine un proiect pentru a putea fi finiffi-O puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTETOR CU PUNCTAJ EGA'In cazulin care vor exista mai multe proiecte cu acelagi punctaj, vor fi aplicate urmetoarele criterii
pentru departajare [proiecte care au ob!inut punctai pentru criteriileJ:
1. cs6' solicitantul propune prin planul de afaceri crearea de locuri de munci; Va avea
prioritate proiectul prin care se creeazl mai multe locuri de munci cu normi intreagi. Daci
proiectele supuse departa.i;rii au acelaqi punctaj la cS6, respectiv acelagi numir de 16curi
de
munci propuse, atunci se trece la departajare conform criteriului 2 (CS3):
2. CS3. Principiul incadririi solicitantului intr-o formi asociative recunoscuti conform
legislaliei nalionale in vigoare (de exempru: grup de producitori, cooperativa,
asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al fermei, etc.).; daci
proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj la CS3, atunci se trece la depirtajare
conform criteriului 3 (CS5J:
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lsffiffiffiE8Wffi

de

de

3. CSs. Principiul stimulerii dezvolterii durabile;
^In situaria
in care dupi departajarea conform criteriilor menfionate mai sus,

vor exista proiecte cu
punctaj egal, departajarea finali se va face in ordine descrescitoare a dimensiunii eionomice a
exploatatiei agricole exprimate prin standard outpu! (S.O.J.
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie.
Rezultatele procesului de sele4ie vor fi anunlate dupi aprobarea Raportului de Seleclie, prin
PUbIiCATEA PE SitE-UI ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMiIA GAVANU BUIIDEA" _
www.galcampiagavanuburdea.ro gi notificarea scrisi a solicitangilor. GAL notifici in scris aplicanlii
cu privire la rezultatul evaluirii/selectirii proiectului 9i la modalitatea de depunere a contestaliilor
de citre aplicangi nemullumifi de rezultatul evaluirii/selectirii proiectului (d,{..
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