APEL DE SELECȚIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 112
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului anunță public lansarea sesiunii de cerere de
proiecte LEADER, Masura 112 – Instalarea Tinerilor Fermieri
Data publicării anunțului: 24.03.2014
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41-03/14-22.04.2014
Măsuri deschise:
112 - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 24.000 EURO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de EURO pentru o exploatație
agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru
instalare poate crește cu 4.000 EURO/1 UDE, dar nu va putea depăși 24.000 de EURO/
exploatație.
Fond nerambursabil total disponibil: 72.000 EURO
Depunerea proiectelor: 24.03.2014 – 22.04.2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 –
14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, din comuna Ațel, nr 91.
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală
Podișul Mediașului și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la
nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe
site-ul asociației (www.galpm.ro).
Teritoriul GAL Podișul Mediașului este compus din următoarele localități:
Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Micăsasa,
Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor, Viișoara.
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil
pe site-ul www.galpm.ro și www.apdrp.ro, precum și în fișa măsurii din Programul Național de
Dezvoltare Rurală.
BENEFICIARI ELIGIBILI


fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de
Finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a
caror exploatatie agricola are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE,
este situata pe teritoriul tarii, este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si
Registrul agricol.
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CATEGORII DE BENEFICIARI



persoana fizica;
persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
- individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
- ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;
- asociat si administrator unic al unei societați cu raspundere limitata – SRL,
înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată şi documentele justificative, conform Ghidului Solicitantului.
Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declarația prin care beneficiarul
se anagajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi
efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la
CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile
lucrătoare de la data efectuării plății.
ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
In termen de 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti solicitanții care au
înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele selecției.
Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației.
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă prin care vor fi informați cu privire la selectarea sau
respingerea proiectului propus.
Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Podișul Mediașului, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site
a raportului de evaluare.
PERSOANE DE CONTACT
Ovidiu Drăgușanu, Director Executiv, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Mirona Tăpălagă, Manager Program, tel 0741.084.630, email: tapalaga.mirona@galpm.ro
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CRITERII DE SELECTIE
Punctajul minim pentru selectie este de 20 puncte

1.

Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta

20

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza
sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de
Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.
2.

Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o
zona defavorizata.

15

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecte, se verifica daca întreaga
exploatatie agricola este situata în:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
3.

4.

Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în
proprietate întreaga exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol
autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din
exploatatie;
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa
rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular
de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform
legislatiei în vigoare*)

20

20

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul sa
faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului:
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr.
37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute
conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin
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5.

financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de
producatori în sectorul fructe si legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si
national.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap.
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.
Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu

25

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat
Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a
asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de
cinci ani de la data semnarii angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:
1. Pajisti cu înalta valoare naturala
2. Practici agricole traditionale
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot
4. Culturi verzi
5. Agricultura ecologica
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu
(Branta ruficolis).
TOTAL

100

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele
criterii:

1. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu
2. Solicitantul este absolvent de liceu sau scoala profesionala/scoala de arte si meserii in
domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol
3. Solicitantul are domiciliul in teritoriul GAL Podisul Mediasului
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