Asociatia GAL Valea Șomuzului
Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul
Suceava , tel/fax: 0230 547 150
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com
site: www.galvaleasomuzului.ro

Data publicării: 27.06.2018
Sesiunea nr. 2/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 - Măsura 2 /2A
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Iunie 2018– 27 iulie 2018 a apelului de selecție
nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2/2A „Investiții în exploatațiile agricole și pomicole” din Strategia
de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului.
Data lansării apelului de selecție: 27.06.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 27.07.2018
Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Str.Principală, nr. 29, sat Rădădșeni, comuna Rădășeni, Județul Suceava, de luni până
vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 27.07.2018, ora 14:00
Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A „Investiții în exploatațiile agricole ș i p o m i c o l e ” sunt de 166.227,37 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 166.227,37 euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depăsi 166.227,37 euro, indiferent
de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă
a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri; b) Proiectelor integrate; c)Operațiunilor
sprijinite prin PEI;d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr.
1305/2013; e) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE)
nr. 1305/2013.
Beneficiari eligibili: fermieri, cooperative agricole , grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care
deservesc interesele membrilor, din teritoriul GAL Valea Șomuzului.
Cheltuieli eligibile: În cadrul măsurii M2/2A vor fi sprijinite investiţiile c a r e contribuie la îmbunătățirea performanțelor generale ale
exploatațiilor agricole și pomicole, restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale,
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creșterea valorii adăugate a produselor agricole și pomicole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora
în vederea creării și promovării lanțurilor agricole integrate.
- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în
fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități, precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului conform
art. 45, alin (1) din reg. EU 1305/2013
- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar
integrat;
- Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
- Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în
scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
- Înființarea plantațiilor pomicole (sau completarea acestora), înființarea și modernizarea pepinierelor, reconversia plantațiilor existente,
inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sistem de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție
pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor;
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare și a unităților de procesare la nivelul
exploatației pomicole, inclusiv unități de procesare mobile,containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera
preracire, grup containere condiționare;
- Sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a plantației și a fluxurilor tehnologice din plantația pomicolă, sisteme de
iluminat perimetral al plantației pomicole și/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploatației pomicol, stație meteo
aferentă plantației pomicole;
- Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing, înființarea de magazine
la poarta fermei sau rulote alimentare, inclusiv rulote alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole,
înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea- crearea conceptului, creare marcă
înregistrată/brand;
- Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor,
anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
- Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare (în cadrul fermei);
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului
Solicitantului aferent acestei măsuri.
EG1 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minim 4000 SO (valoarea producției standard).
EG2 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
EG3 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul teritoriului GAL „Valea Șomuzului”;
EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile ;
EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției;
EG6 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului,
în conformitate cu legislația în vigoare;
EG8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima
dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE)
nr.1305/2013);
EG9 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la
care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);
EG10 În cazul înființării pepinierelor și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze material fructifer din categoria biologică certificată
sau dintr-o categorie superioară;
EG11 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național
de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt
cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.
Alte angajamente:
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Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada
de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în
nici o situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul
GAL www.galvaleasomuzului.ro.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:
0.

Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa
www.galvaleasomuzului.ro).
1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de P r o i e c t u l d e î n f i i n ţ a r e a p l a n t a ț i e i p o m i c o l e ( î n c a z u l
înființării/ reconversiei plantațiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare –
d e z v o l t a r e p o m i c o l e d i n z o n ă . /MEMORIUL JUSTIFICATIV; (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele
care vizează acest tip de investiţie)
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.
2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente
anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.
3. a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate
investiţiile:
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA
NOTAR
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT
DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR
b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE
CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
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c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
c.1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/ DSVSA
c.2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări).
6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL
9. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care
se derulează operațiunile cu AFIR);
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune - se va depune la momentul
încheierii contractului
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor
agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricol
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă,
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de
foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară,
mecanică agricolă.
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea
profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi
decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim
de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară,
mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului
individual de muncă.
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12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi,sau
AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)
12.4 DOCUMENT PRIVIND ACORDUL DE BRANSARE emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)
13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI
PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI
COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR.
13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certificare a
lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/
documentul de calitate și conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate
14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile
de ameliorare, autorizate de ANZ
15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA),
15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.
16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE
CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE
17.2 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE
18. STUDIU OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal,
însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol
19. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina și
Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina și
Crestere a Precipitatiilor.
20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este cazul, tertele
persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.
20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul
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de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii.
21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii
proiectului.

Criteriilor de selecție:
Tabel punctaje componenta agricol, înclusiv procesarea produselor agricole :
Nr.
Criterii de selecție
Observații
Punctaj
crt.
1.
Solicitantul deține în proprietate
- Principiul dimensiunii exploatației care 5 puncte
şi/ sau folosință o exploatație
vizează fermele de semi-subzistență cu
agricolă cu dimensiunea
perspectivă de creștere a producției agricole.
0 puncte
economică de
Se va verifica în baza analizei datelor din dacă
4.000 –
11.999
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ
criteriul
SO
nu
este
(producție standard), la data
îndeplinit
depunerii Cererii de finanțare.
2.

- Principiul potențialului agricol al zonei
care vizează zonele cu potențial determinate
în baza studiilor de specialitate
2.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu 10 puncte
potențial agricol ridicat (Se va verifica conform
notei de bonitate ICPA);
2.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu 8 puncte
potențial agricol mediu (Se va verifica conform
notei de bonitare ICPA)
0 puncte
dacă
criteriul nu

Încadrarea în tipul de potențial
(ridicat sau mediu) se va face
conform Anexei nr.5.
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3.

- Principiul sectorului prioritar conform
analizei socio-economice precum sectorul
zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal
(cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi
și legumicultură în spații protejate, inclusiv
producere de material săditor
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

este
îndeplinit
20 puncte Beneficiarul va trebui să-şi menţină
ca prioritară, cel puțin pe durata
primului an de monitorizare a
investiției, grupa mare de cultură
pentru care a primit punctaj.
0 puncte
dacă
criteriul
nu
este
îndeplinit

I SECTORUL ZOOTEHNIC
3.1 Ferme de reproducție din sectoarele prioritare 20 puncte
.
conform principiului
0 puncte
dacă
criteriul
nu
este
îndeplinit
3.2 Bovine (inclusiv bubaline)
.
20 puncte
a) Carne
19 puncte
b) Lapte, inclusiv rase mixte
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3.3
.

3.4
.

Suine
Îngrășare

Păsări
Carne/ ouă

0
puncte
dacă
criteriul nu
este
îndeplinit
17 puncte
0 puncte
dacă
criteriul
nu
este
îndeplinit
15 puncte
0 puncte
dacă
criteriul
nu
este
îndeplinit

II SECTORUL VEGETAL

Legumicultură în spații protejate:
3.5 a) semințe și/ sau material săditor
b) producție

20 puncte
19 puncte

20 puncte
19 puncte
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3.6 Plante oleaginoase și proteice
a) semințe și/ sau material săditor
b) producție

20 puncte
18 puncte

3.7 Cereale și cartofi
a) semințe și/ sau material săditor
b) producție
4.

5.

20 puncte
17 puncte

Principiul sistemului de cultură prioritar
(ecologic, culturi în spaţii protejate)
10 puncte
a) ecologic
8 puncte
b) spații protejate
Se va verifica în baza analizei datelor din
0 puncte
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ
dacă
criteriul nu
este
îndeplinit
Principiul lanțurilor alimentare integrate 5 puncte
respectiv combinarea în cadrul aceluiași
proiect a investițiilor în producția agricolă
primară cu procesarea și/sau comercializarea
producției obținute
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

Punctajul se acordă proporțional în
situația în care sistemul de cultura
prioritar este majoritar din punct de
vedere al dimensiunii
economice
(SO) propuse prin proiect.

În cazul punctului a) componenta
de procesare și/sau condiționare
0 puncte (cheltuieli
eligibile)
este
de
dacă
minimum 25% din valoarea totală
criteriul eligibilă
a
proiectului,
iar
nu este componenta
de
comercializare
îndeplinit (cheltuieli
eligibile)
este
de
minimum 5% din valoarea totală
eligibilă a proiectului.
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6.

7.

Principiul
asocierii
fermierilor
(investițiile realizate de grupurile de
producători, membrii lor şi cooperative)
Investiţia este realizată de un
6.1.Grup de producători sau Cooperativă; 5 puncte
grup de producători, membrii lor
6.2.Membru al unui grup de producători
sau de o cooperativă.
recunoscut preliminar, al unui grup de 3 puncte
producători recunoscut sau al unei organizaţii
de producători.
0
puncte
Se va verifica în baza analizei datelor din dacă
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ criteriul nu
este
îndeplinit
Principiul nivelului de calificare în
domeniul
agricol
al
managerului
exploatației agricole
7.1 studii superioare
10 puncte
7.2 studii liceale sau postliceale
8 puncte
7.3
școli
profesionale
sau
formare 5 puncte
profesională care conferă un nivel minim de
calificare în domeniul agricol
0
puncte
Se
va
verifica
diploma
de
studii dacă
superioare/medii/școlii
profesionale/foaie criteriul nu
matricolă/ extras din registrul de evidență al este
salariaților
îndeplinit
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8.

Principiul raselor/soiurilor autohtone

5 puncte

Solicitantul
își
propune
și
demonstrează prin proiect că
Se va verifica Studiul de Fezabilitate/Anexa 6 0
puncte obține/
dezvoltă
la
nivelul
documentul pentru efectivul de animale dacă
exploataţiei agricole şi prevede în
deţinut în proprietate
criteriul nu cadrul
documentației
tehnicoeste
economice că va păstra şi dezvolta
îndeplinit
nucleul de soiuri/rase autohtone
pe toată durata de implementare și
monitorizare a proiectului.
9.
Principiul economiei de apă pentru
Atenție! Instalațiile de irigații
proiectele care prevăd investiții de 5 puncte utilizate trebuie se fie Instalații de
modernizare a sistemelor de irigații la
irigare localizată (irigare prin
nivel
de
fermă,
prin
prioritizarea
0 puncte picurare). Principiul de selecţie se
investițiilor care conduc la economii cât
dacă
aplică
tuturor
categoriilor
de
mai mari de apă.
criteriul
solicitanţi.
nu
este Proiectele care prevăd investiții de
Se va verifica Studiul de Fezabilitate
îndeplinit modernizare a sistemelor de irigații
la nivel de fermă asigură în urma
unei evaluări ex-ante posibile
economii de apă >20%.
10. Principiul vârstei
Administratorul/
Managerul
- solicitanții de până la 40 ani, inclusiv,
5 puncte exploataţiei are maximum 40 de ani
la momentul depunerii Cererii de
Vor primi punctaj solicitanții care nu au împlinit 0
puncte finanțare
41 de ani la data depunerii cererii de finanțare. dacă
Principiul de selecţie se aplică tuturor criteriul
categoriilor de solicitanţi.
nu
este
îndeplinit
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Se va verifica
solicitantului

cartea

de

identitate

a

11. Principiul integrării de soluții inovative la
nivelul exploatațiilor
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul
de
Fezabilitate/
Memoriul
justificativ/DALI

12. Principiul numărului de locuri de muncă
nou create
- minim 2 locuri de muncă
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul
de
Fezabilitate/
Memoriul
justificativ/DALI, declarația privind crearea de
noi locuri de muncă (Anexa 14)

13. Principiul prioritizării la finanțare a
proiectelor depuse de beneficiari ai
finanțării prin măsura M1/1C - Formare
profesională în sectorul agricol

5 puncte

Se va verifica dacă în cadrul
Studiuluide
0
puncte Fezabilitate/Documentație
de
dacă
avizare a lucrărilor de investiții sau
criteriul
Memoriu justificativ au fost propuse
nu
este soluții inovative la nivel de
îndeplinit exploatație .
Se va verifica în cadrul Studiului de
Fezabilitate/Documentație
de
10 puncte avizare a lucrărilor de investiții sau
Memoriu justificativ, dacă au fost
0
puncte propuse noi locuri de muncă. De
dacă
asemenea
se
va
verifica
criteriul
completarea și depunerea Anexei
nu
este nr.14 la ghidul solicitantului
îndeplinit
5 puncte Se va verifica dacă
în cadrul
Studiului
de
0
puncte Fezabilitate/Documentație
de
dacă
avizare a lucrărilor de investiții sau
criteriul
Memoriu justificativ, este precizată
participarea la servicii de formare
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Se va verifica în baza analizei datelor din nu
este profesională prin măsura M1/1C.
Studiul
de
Fezabilitate/
Memoriul îndeplinit De asemenea, se vor verifica
justificativ/DALI,
precum
și
Diplomele/Certificatele obținute.
Diplomele/Certificatele
de
formare
profesională

Pentru această submăsură PRAGUL MINIM este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.

Tabel punctaje componenta pomicol, inclusiv procesarea produselor pomicole:
Nr.
Criterii de selecție
crt.
1.
- Principiul dimensiunii exploatației care
vizează fermele de semi-subzistență cu
perspectivă de creștere a producției agricole.
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

2.

- Principiul potențialului agricol al zonei
care vizează zonele cu potențial determinate
în baza studiilor de specialitate

Punctaj
5 puncte
0 puncte
dacă
criteriul
nu este
îndeplinit

Observații
Solicitantul deține în
proprietate şi/ sau folosință o
exploatație agricolă cu
dimensiunea economică de
4.000 –

11.999 SO

(producție standard), la data
depunerii Cererii de finanțare.
Încadrarea în tipul de
potențial (ridicat sau mediu)
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2.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu
potențial agricol ridicat (Se va verifica
conform notei de bonitate ICPA);
2.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu
potențial agricol mediu (Se va verifica
conform notei de bonitare ICPA)

3.

Principiul speciei pomicole prioritare
(piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș)
3.1. Piersic și/sau nectarin și/sau cais
3.2. Arbiști
3.3. Cireș
3.4. Măr
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

10 puncte

se va face conform Anexei
nr.5.

8 puncte
0 puncte
dacă
criteriul nu
este
îndeplinit
Punctajul se acordă integral în
situația în care specia
10 puncte prioritară este majoritară
8 puncte (procentul cel mai mare) din
7 puncte punct de vedere al dimensiunii
5 puncte economice (SO) în total
dimensiune economică a
0 puncte
plantațiilor pomicole propuse
dacă
prin proiect.
criteriul nu
este
îndeplinit
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4.

5.

Principiul sistemului de cultură prioritar
(intensiv,superintensiv,ecologic,culturi în
spaţii protejate)
4.1. superintensiv și/sau spaţii
protejate
4.2. Intensiv
4.3. Ecologic

Punctajul se acordă
proporțional în situația în care
sistemul de cultura prioritar
10 puncte este majoritar din punct de
8 puncte vedere al dimensiunii
5 puncte economice (SO) propuse prin
proiect.
0
puncte
Se va verifica în baza analizei
dacă
datelor din Studiul de Fezabilitate/
criteriul nu
Memoriul justificativ
este
îndeplinit

Principiul lanțurilor alimentare integrate 10 puncte
respectiv combinarea în cadrul aceluiași
proiect a investițiilor în producția agricolă
primară cu procesarea și/sau comercializarea
producției obținute
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

În cazul punctului a)
componenta de procesare
și/sau condiționare (cheltuieli
0 puncte eligibile) este de minimum
dacă
25% din valoarea totală
criteriul eligibilă a proiectului, iar
nu este componenta de comercializare
îndeplinit (cheltuieli eligibile) este de
minimum 5% din valoarea
totală eligibilă a proiectului.
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6.

7.

Principiul asocierii fermierilor
(investițiile realizate de grupurile de
producători, membrii lor şi cooperative)
6.1. Grup de producători sau Cooperativă; 15 puncte
6.2.
Membru
al
unui
grup
de
producători recunoscut preliminar, al 10 puncte
unui grup de producători recunoscut
sau al unei organizaţii de producători. 0 puncte
Se va verifica în baza analizei datelor din
dacă
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ criteriul nu
este
îndeplinit
Principiul nivelului de calificare în
domeniul agricol al managerului
exploatației agricole
7.1 studii superioare
7.2 studii liceale sau postliceale
7.3 școli profesionale sau formare
profesională care conferă un nivel minim de
calificare în domeniul agricol
Se va verifica diploma de studii
superioare/medii/școlii profesionale/foaie
matricolă/ extras din registrul de evidență al
salariaților

10 puncte
8 puncte
5 puncte

Investiţia este realizată de
un grup de producători,
membrii lor sau de o
cooperativă.

Se va verifica diploma de
studii superioare/medii/școlii
profesionale/foaie matricolă/
extras din registrul de
evidență al salariaților

0 puncte
dacă
criteriul nu
este
îndeplinit
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8.

Principiul raselor/soiurilor autohtone
Se va verifica Studiul de Fezabilitate

9.

Principiul economiei de apă pentru
proiectele care prevăd investiții de
modernizare a sistemelor de irigații la
nivel de fermă, prin prioritizarea
investițiilor care conduc la economii cât
mai mari de apă.
Se va verifica Studiul de Fezabilitate

5 puncte

Solicitantul își propune și
demonstrează prin proiect că
0 puncte
obține/ dezvoltă la nivelul
dacă
exploataţiei pomicole şi
criteriul nu prevede în cadrul
este
documentației tehnicoîndeplinit economice că va păstra şi
dezvolta nucleul de soiuri
autohtone pe toată durata de
implementare și monitorizare
a proiectului.
Atenție! Instalațiile de irigații
5 puncte utilizate trebuie se fie Instalații
de irigare localizată (irigare
0 puncte prin picurare). Principiul de
dacă
selecţie se aplică tuturor
criteriul
categoriilor de solicitanţi.
nu este
Proiectele care prevăd investiții
îndeplinit de modernizare a sistemelor
de irigații la nivel de fermă
asigură în urma unei evaluări
ex-ante posibile economii de
apă >20%.
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10. Principiul vârstei
- solicitanții de până la 40 ani, inclusiv,
Vor primi punctaj solicitanții care nu au
împlinit 41 de ani la data depunerii cererii de
finanțare. Principiul de selecţie se aplică
tuturor categoriilor de solicitanţi.
Se va verifica cartea de identitate a
solicitantului
11. Principiul integrării de soluții inovative la
nivelul exploatațiilor
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
justificativ/DALI

12. Principiul numărului de locuri de muncă
nou create
-minim 2 locuri de muncă
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
justificativ/DALI, declarația privind crearea de
noi locuri de muncă (Anexa 14)

5 puncte
0 puncte
dacă
criteriul
nu este
îndeplinit

Administratorul/ Managerul
exploataţiei are maximum 40
de ani la momentul depunerii
Cererii de finanțare

5 puncte

Se va verifica dacă în cadrul
Studiuluide
0 puncte Fezabilitate/Documentație de
dacă
avizare a lucrărilor de investiții
criteriul
sau Memoriu justificativ au fost
nu este
propuse soluții inovative la
îndeplinit nivel de exploatație .
Se va verifica în cadrul
Studiului de
5 puncte Fezabilitate/Documentație de
avizare a lucrărilor de investiții
0 puncte sau Memoriu justificativ, dacă
dacă
au fost propuse noi locuri de
criteriul
muncă. De asemenea se va
nu este
verifica completarea și
îndeplinit depunerea Anexei nr.14 la
ghidul solicitantului
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13. Principiul prioritizării la finanțare a
proiectelor depuse de beneficiari ai
finanțării prin măsura M1/1C - Formare
profesională în sectorul agricol
Se va verifica în baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
justificativ/DALI, precum și
Diplomele/Certificatele de formare
profesională

5 puncte

Se va verifica dacă în cadrul
Studiului de
0 puncte Fezabilitate/Documentație de
dacă
avizare a lucrărilor de investiții
criteriul
sau Memoriu justificativ, este
nu este
precizată participarea la
îndeplinit servicii de formare profesională
prin măsura M1/1C. De
asemenea, se vor verifica
Diplomele/Certificatele
obținute.

Pentru această submăsură PRAGUL MINIM este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecție.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în ordinea următoarei priorități:
1) Dimensiunea economică a exploatației agricole exprimate prin valoarea producției standard
(SO), au prioritate proiectele cu o valoare a SO mai mare ;
2) Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole, au prioritate proiectele al cărui manager are o calificare
superioară ;
3) Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, prioritate au proiectele cu o valoare eligibilă a proiectului mai mică.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceeași prioritate (aceste criterii se aplică dacă în urma aplicării criteriilor de departajare
în cazul proiectelor cu același punctaj, punctajul rămâne tot egal iar acestea au și aceeași prioritate), departajarea se face în funcție de
criteriul de departajare, în următoarea ordine:
1) Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie);
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2) Principiul proprietății (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face
înfiinţarea de plantații pomicole).

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Valea Șomuzului
La nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție conform Procedurii de evaluare
și selecție a proiectelor publicate pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se
asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează
în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL
www.galvaleasomuzului.ro.
GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin
notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal.
După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în
termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de selecție
pe site-ul Gal-ului www.galvaleasomuzului.ro.
Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul GAL. după Publicarea Raportului de analiză
a contestațiilor, și notificarea beneficiarilor în legătură cu contestația depusă, Președintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de
Selecție, care în urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiză a contestației, în ședința publică, elaborează Raportul de selecție final.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe
suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro..
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com , adresa: Strada
Principală, nr. 29, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava.
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