ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI
JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 75, comuna SULITA, Judetul Botosani
Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani
Tel/fax: 0231/573.112; 0231/573.212; email: colinelemoldovei@gmail.com
www.colinele-moldovei.ro

Anunt lansare apel depunere proiecte
Nr. 130 din 28.05.2013
Data publicarii: 6/2013
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 1/ M141/2013

Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 03 IUNIE – 03 IULIE 2013, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Masura „141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”
Fondurile disponibile pentru Masura 141 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru modernizarea exploatatiilor agricole, conform Planului de Dezvoltare
Locala a microregiunii COLINELE MOLDOVEI sunt de 35.000 Euro.
Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Strategiei1, de 5.000 Euro2. Sumele ramase disponibile la
sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare.
Depunerea proiectelor pentru Masura 141 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” (com. Sulita) in intervalul orar 09:00 15:00, de luni pana vineri.
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri,
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro.
Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP,
publicate pe site-ul www.apdrp.ro.
Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.colinele-moldovei.ro si poate fi consultata la sediul G.A.L.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 03 IULIE 2013, ora 12:00.
Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Strategiei de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.
1
2

In conditiile acordarii unui sprijin nerambursabil de 100%
Se vor respecta intocmai numarul de proiecte si alocarea finanicara corespunzatoare, asa cum sunt acestea prevazute in Strategia de dezvoltare locala
Page 1 of 5

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI
JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 75, comuna SULITA, Judetul Botosani
Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani
Tel/fax: 0231/573.112; 0231/573.212; email: colinelemoldovei@gmail.com
www.colinele-moldovei.ro

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat pe teritoriul G.A.L. COLINELE MOLDOVEI.
Aria geografica a teritoriului cuprinde urmatoarele localitati: Albesti, Blandesti, Calarasi, Copalau, Frumusica, Flamanzi, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Stauceni, Sulita,
Todireni – din judetul Botosani si Deleni din judetul Iasi.
Documentele justificative pe care trebuie să le anexeze solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 141
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.colinele-moldovei.ro.
La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcţie de natura proiectului :
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează să se autorizeze până la data semnării Deciziei de finanţare, urmând ca până la acea
dată să prezinte următoarele documente:
 Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
 Cazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare ale solicitantului;
 Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR;
 Planul de afaceri;
 Documente de proprietate/folosinţă teren şi /sau clădiri:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
Extras din Registrul Agricol emis de Primării însoţit după caz, de următoarele documente: Copie după actul de proprietate al terenului/Extras de Carte
Funciară/ Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar; Contract de concesiune; Contract de închiriere, autentificat la notariat; Contract de comodat,
autentificat la notariat; Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primărie; Documente de cedare: Contract de închiriere, autentificat la notariat;
Contract de comodat, autentificat la notariat; Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primărie; Extras din Registrul unic de identificare (printscreen),
b) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
- Extras din Registrul Agricol emis de Primării;
- Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă;
- Extras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA sau adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie din care să reiasă înregistrarea animalelor;
- Document eliberat de la Primăria comunei pe raza căreia este înregistrată şi îşi desfăşoară activitatea ferma agricolă de semi-subzistenţă din care să reiasă
numărul de păsări, numărul de familii de albine şi vatra stupinei;
- Documente prin care să se facă dovada suprafeţei de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei;
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- Document care atestă comercializarea unei părţi din producţie;
- Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în
domeniul proiectului;
- Adeverinţă emisă de APIA, din care rezultă faptul că solicitantul măsurii 141 beneficiază de Pachetul de agro-mediu, finanţat în cadrul măsurii 214 „Plăţi de
agro-mediu”;
- Copia actului de identitate al solicitantului şi/sau al altui membru al familiei pe numele căruia sunt emise documente ataşate Cererii de finantare;
- Declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sau un membru al exploataţiei agricole nu a mai depus un proiect cu aceeaşi creştere a dimensiunii
economice pe măsura 112;
- Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind formarea profesională, prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de la primirea
sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile:
managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc.;
- Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine în proprietate/ folosinţă alte terenuri, animale, familii de albine, etc, în afară celor declarate în
Planul de afaceri, şi nu a mai depus altă solicitare pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii 141.
Alte documente justificative (se vor specifica după caz): conform site www.apdrp.ro.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:
-

dacă e corect completata

-

dacă e prezentată în format tipărit şi electronic

-

dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezentate în 2 exemplare: original şi copie.

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări:
-

daca solicitantul este eligibil

-

daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie

-

daca bugetul proiectului este in limitele mentionate.

Criteriile de selectie si punctajul aferent este prezentat mai jos:
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Nr
crt
1

2
3

4
5

Criterii de selectie

Punctaj

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare:
a. grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
b. grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și
legume;
c. cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperaţiei agricole
d. organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare
e. asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR - solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro
– mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.
Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate.
Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare:

Maxim 20
puncte
20

a.

b.
c.

investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare (protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole care se aplică numai pentru zonele nou desemnate; Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai
pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite))
alt tip de investiţie
investiţii realizate din fonduri proprii

TOTAL
Punctajul minim de realizat: 15 puncte.

20

20
15
15
15
10

30
Maxim 30
puncte
30

20
20
100
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Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comisiei
de Selectie. Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.colinele-moldovei.ro, in maxim 30
de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, pe toti solicitantii, privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 141 din cadrul GAL sunt cuprinse in „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe paginile www.colinelemoldovei.ro si www.apdrp.ro.
Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din comuna Sulita, strada Principala nr. 75, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul
Primariei comunei Sulita). Sunati la 0759.017.601, sau scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau colinelemoldovei@gmai.com ,
pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE
MOLDOVEI.
Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:
Vor fi selectate proiectele care vor genera mai multe locuri de munca;
Vor fi selectate proiecte din zona unde rata saraciei este mai mare.
Comitetul de selectie este format din 15 membri (4 reprezentanti ai sectorului public, 7 din sectorul privat si 4 din partea societatii ciivile).
Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de Selectie intermediar, in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la primirea notificarii, dar nu mai
mult de 7 zile de la afisarea pe site-ul propriu GAL a Raportului Intermediar de Selectie, pot depune contestatie in acest sens, in scris, la secretariatul GAL.
Comisia pentru solutionarea contestatiilor (formata din 7 membri – 2 reprezentanti din sectorul public si 5 din sectorul privat) va
intocmi, comunica si afisa pe site-ul prorpiu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.
Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie inainteaza raportul intermediar de selectie catre structurile APDRP din teritoriu
ulterior definitivand Raportul de Selectie Final.
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