ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI
JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani
Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani
Tel/fax: 0231/573.033; email: colinelemoldovei@gmail.com
www.colinele-moldovei.ro

Anunt lansare apel depunere proiecte
Nr. 595 din 26.11.2013
Data publicarii: 11/2013
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 3/ M411.42/2013

Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 27 NOIEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2013, a celei de-a treiaa sesiuni de cereri de
proiecte pentru Masura „411.42 Înfiinţarea grupurilor de producători”.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.42 la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI sunt de 5.000 Euro. Suma maxima care poate fi
alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, in baza fondurilor disponibile, de 5.000 Euro.
Suma maxima a unui proiect este de 400.000 euro.
Depunerea proiectelor pentru Masura 411.42 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 Ghidului 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 va fi afisata pe site-ul www.colinelemoldovei.ro si poate fi consultata la sediul G.A.L.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 27 DECEMBRIE, ora 12:00.
Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Planului de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.
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 o dată cu depunerea proiectului, sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 411.42
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 :
 Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate însoţit de procesul verbal de constatare;
 Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de
înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie;
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 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;
 Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal: copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de producători,
care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită finanţarea/Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul
legal al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea
Contractului de finanţare;
 Lista membrilor grupului de producători;
 Actul constitutiv al grupului de producători;
 Statutul grupului de producători;
 Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si contului aferent proiectului FEADR;
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:
- dacă e corect completata
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic
- documentele justificative, anexate, sunt prezentate în 3 exemplare: original şi doua copii (un exemplar copie va ramane la sediul GAL).
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se va urmări:
- daca solicitantul este eligibil
- daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie
- daca bugetul proiectului este in limitele mentionate.
Criterii de recunoaștere ale grupului de producători:
1. Să fie persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole și silvice ale membrilor,
urmărind realizarea următoarelor obiective:
 planificarea si modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate si cantitate;
 promovarea concentrării ofertei si plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
 reducerea costurilor de producţie si stabilirea preţurilor la producător;
 promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie si gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia
calităţii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si menţienerea si/sau promovarea biodiversităţii.
2. Alte condiţii de recunoaștere se referă la:
 grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
 să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători;
 dovedește prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoașterea, de cel puţin 10.000 Euro,
echivalent în lei;
 deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă si valorică a producţiei membrilor;
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 membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea si funcţionarea grupului de producători.
3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor si ale grupului de producători;
4. Să dispună de organe de conducere si mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial si financiar pentru funcţionarea grupului de producători.
Nr crt
1
2
3
4
5
6

Criterii de selectie
Grupuri de producători care au mai mult de 50% tineri cu varsta de pana în 40 de ani
Grupuri de producatori agricoli în sistem ecologic
Grupuri de producători formate din cel puţin 10 membri
Grupuri de producători cu membri ce intră în categoria fermierilor de semisubzistenţă
Grupuri de producători cu membri din mai mult de 3 localităţi din teritoriu GAL Colinele Moldovei
Proiecte care includ si investitii pentru protectia mediului (achizitie de bunuri sau constructii)

TOTAL
Punctaj minim de realizat: 20 puncte.

Punctaj
20
20
20
10
10
20
100

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.
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie Final, de comitetul 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. Comitetul de selectie este format din 15
membri (4 reprezentanti ai sectorului public, 7 din sectorul privat si 4 din partea societatii civile). Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de
Selectie intermediar, pot depune, 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, 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 propriu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor. Pe baza acestui
Raport, Comitetul de Selectie definitiveaza Raportul de Selectie Final, care va fi inaintat spre analiza si aprobare structurilor APDRP din teritoriu.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 411.42 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. 125, 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@gmail.com ,
pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE
MOLDOVEI. Informatiile detaliate aferente masurilor lansate se gasesc la sediul nostru in format elecronic (CD) si tiparit.
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