Proiect finanţat de UIUEA EUROPEAĂ prin FEADR, Programul aţional de
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER
Contract de finanţare r. C4312011071560008/12.01.2012

Data publicării: 08.05.2014

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-112L
ISTALAREA TIERILOR FERMIERI

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:M 41-112 L - 1/14

Asociaţia Alutus Regio Egyesület anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru
Măsura 41-112L
Data lansării apelului de selecţie: 08.05.2014
Data limită de depunere a proiectelor: 10.06.2014
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru
Măsura 41-112L se va face la biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Baraolt,
str. Minerilor, nr. 11/A, E1-04 (Centrul de Afaceri) , jud. Covasna, 525100, în zilele lucrătoare
în intervalul orar 09:00 – 12:00.
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanţarea unui proiect:
- Fondul disponibil pentru Măsura 41-112 L este de 348.000 Euro
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este
de 40.000 Euro.
- Intensitatea sprijinului – 100%
Menţiune: Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă de
dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate
creşte cu 4.000 Euro/1 UDE, dar nu va putea depăsi 40.000 Euro/exploatație.

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este
prezentat mai jos:

DECLARATIE*

Subsemnatul ……………………………………………………., domiciliat în
…………………………………………………………………….., posesor al BI/CI/PASS seria
……………. nr ………………eliberat la data de ……………….., CP ………………………………., ,
in calitate de Reprezentant legal al …………………………………..….............(numele
Beneficiarului cu elementele de identificare), având calitatea de Beneficiar al Cererii de finanţare
depusă la Asociaţia Alutus Regio Egyesulet cu nr.de înregistrare……………….. , Titlul proiectului
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................,
Declar pe propria răspundere ca voi raporta către GAL-Asociaţia ALUTUS Regio
Egyesulet toate plăţile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. Raportarea voi
face după primirea de la CRPDRP 7 Centru Alba a otificării cu privire la confirmarea plăţii, în
maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

Reprezentant Legal
umele şi prenumele............................................
Data.......................................
Semnătura/Ştampila.............................................

MODALITATEA DE AUŢARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECŢIE A
PROIECTELOR se desfăşoară conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi
selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro

DOCUMETE JUSTIFICATIVE ECESARE DEPUERII PROIECTELOR

Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent
Măsurii 112 disponibil pe site-ul www.apdrp.ro şi vor conţine toate documentele necesare
întocmirii Cererii de Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid.
Documentele justificative necesare pentru a primii punctaj la criteriile de selecţie locală
sunt prezentate în secţiunea „Criterii de selecţie” din Planul de Dezvoltare Locală
disponibil pe site-ul www.alutusregio.ro.

CERIŢE DE COFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate
în cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 112, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, şi
Ghidului solicitantului și Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41, disponibil
pe site-ul www.apdrp.ro sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului
de selecție de către GAL, respectiv cerințele Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al Asociaţiei
Alutus Regio Egyesület publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro.

PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR
Selecţia proiectelor se va realiza conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi
selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro

Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu:

Măsura41- 112 L - ISTALAREA TIERILOR FERMIERI
Criterii de selecţie din Ghidul solicitantului –PDR
R.
CRT.
1.

CRITERII DE SELECŢIE
Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
completează secţiunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a
fermei” a Cererii de Finanţare, din care va trebui să rezulte că
exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă
între 6 si 8 UDE

PUCTAJ
20

2.

3.

4.

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal)
într-o zonă defavorizata.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă
întreaga exploataţie agricolă este situată în:
-zona montană cu handicap natural conform Listei Unitaţilor
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizata, prezentată în
anexă la Ghidul Solicitantului;
-alte zone cu handicap natural decât zona montană
conform Listei Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România
incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din
Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în
anexă la Ghidul Solicitantului.
Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
atasează la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze
ca, deţine în proprietate întreaga exploataţie:
-documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol
autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare;
-documente care atestă dreptul real principal de proprietate al
cladirilor din exploataţie;
-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care
să rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasarilor si al familiilor de
albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei,
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din
Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativa, recunoscută
conform legislaţiei în vigoare
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
atasează la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze
că acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu
condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul
proiectului:
-grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanţa
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcţionarea
grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole
si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-grupuri si organizaţii de producatori în sectorul fructe si legume
recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute
preliminar şi organizaţiilor de producatori în sectorul fructe şi legume;
-societate cooperativă agricola, constituită conform Legii nr. 1/2005;
-cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-membrii ai unei asociaţii care este membră în Organizaţii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local,
judeţean si naţional.
*Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise
în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare,
punctul 12.1.
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5.

Solicitantul accesează masura de agro-mediu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
atasează la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze
că acesta a accesat Masura 214 „Plaţi de Agro–mediu” din cadrul
PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar,
angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data
semnarii angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:
1. Pajisti cu înaltă valoare naturală
2. Practici agricole tradiţionale
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot
4. Culturi verzi
5. Agricultură ecologică
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât
rosu (Branta ruficolis).
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Criterii de selecţie din PDL

6.

Proiectul cuprinde acţiuni pentru protecţia mediului:
− Protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse
agricole:
− realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor
solide si a foselor de depozitare a dejecțiilor lichide,
− mijloace speciale de transport a dejecțiilor și
distribuirea lor pe sol,
− realizarea stațiilor de biogaz.
− investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile:
− panouri solare
− panouri fotovoltaice
− cazane pentru biomasa, peleți
− investiții în energie regenerabilă:
− culturi energetice perene
− culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de
producţie şi regenerare pe cale vegetativă (plopul,
salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de
energie din surse regenerabile
Pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va face o
descriere a acțiunii pentru protecția mediului în planul de
afaceri.
TOTAL

35

100

IMPORTAT! Pentru Măsura 41-112L „Instalarea tinerilor fermieri” punctajul minim este
de 10 puncte.
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de
următoarele priorităţi:
- solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă;
- solicitantul este membru al unei forme asociative;
- solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţă.

1. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleasi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de
criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare de unităţi de dimensiune
economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de
departajare, în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/
pasări, număr UDE cumulate;
2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine si caprine, număr UDE cumulate;
3. suprafaţă legume număr UDE cumulate;
4. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, căpşunării, număr UDE
cumulate;
5. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de viţa de vie pentru vin cu excepţia restructurării/reconversiei
plantaţiilor de viţă de vie si struguri de masă, număr UDE cumulate;
6. suprafaţă culturi de câmp număr UDE cumulate;
7. suprafaţă culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă,
în scopul producerii de energie regenerabilă, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se
calculeaza numarul de UDE.

DATA ŞI MODUL DE AUŢARE A REZULTATELOR
Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 45 zile lucrătoare
de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.
Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro şi afişat la biroul
Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, solicitanţii fiind notificaţi şi în scris.
Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la
primirea notificării despre rezultat.
Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de max. 15 zile lucrătoare de la
înregistrarea contestaţiei.

DATE DE COTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UDE SOLICITAŢII
POT OBŢIE IFORMAŢII DETALIATE: în biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület

din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, la nr. de telefon 0267 378 988
şi la pagina web: www.alutusregio.ro. Programul de lucru cu clienții: luni-vineri, între
orele 09:00 – 15:00.

