Asociatia GAL Valea Șomuzului
Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava
tel/fax: 0230 547 150
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com
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Nr inregistrare: 27/15.02.2019
Data publicării: 01.03.2019
Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 Măsura M4/3A
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01 Martie 2019 – 01 Aprilie 2019 a apelului de
selecție nr. 4 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura M4/3A ,,Implementarea schemelor de calitate” din Strategia de
Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului.
Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 01.04.2019
Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Com. Rădășeni, Sat. Rădășeni, Str. Principală, nr.29,Jud. Suceava, de luni până
vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 01.04.2019
Fondurile disponibile pentru Măsura M4/3A ,,Implementarea schemelor de calitate” sunt de 16.618,82 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.618,82 euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.
Sprijinul public nerambursabil este de 16.618,82 euro;
Sprijinul maxim pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne este
de maximum 70% din costurile eligibile ale acțiunii.
Sprijinul maxim pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de maximum 2.769,80 Euro pe exploatație și pe an,
pentru o perioadă de trei ani de zile.
Beneficiari eligibili:
 fermierii și grupurile de fermieri pentru participarea la schemele de calitate care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
 toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul
Gal Valea Șomuzului.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

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

Acțiuni eligibile
- participarea la sisteme de calitate în conformitate cu reglementările UE, enumerate la art. 16.
- participarea la sisteme de calitate naționale
- certificarea voluntară a unor scheme de calitate ce sunt conforme cu ghidul de bune practici al Uniunii Europene.
- Activități de informare și promovare.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului
Solicitantului aferent acestei măsuri.
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
EG2. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului
produsul supus schemelor de calitate să fie produs în spațiul GAL Valea Șomuzului
EG3. Solicitantul trebuie să facă dovada existenței un produs tradițional în sine sau să exprime tradiționalitatea
EG4. Existența unui produs fabricat din materii prime tradiționale, care să prezinte o compoziție tradițională sau un mod de producție și/sau
de prelucrarea care reflectă un tip tradițional de producție și/sau de prelucrare
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:

1. Planul de afaceri
2. Certificat de înregistrare fiscală
3. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi Actul de înfiinţare şi statutul ONG.
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4. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului
(denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
5. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de
investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai
beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
6. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
7. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR atât pentru programul
SAPARD cât și pentru FEADR ca achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la
semnarea contractului de finanțare.
8. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
Tabel cu punctaje
Criterii de selecție

Nr. Crt.
1

2
3.

Principiul asocierii

Punctaj
Maxim 50

1.1.minim 3 membri

30

1.2. peste 4 membri

50

Scheme de calitate implementate pentru produse lactate.

Minim 20

Principiul cunoștințelor în domeniul agro alimentar

Maxim 30

3.1. Se vor puncta proiectele care își propun organizarea de instruiri, dezbateri publice evenimente care pot contribui la informarea
acestora privind, schemele de calitate naţionale şi europene
3.2. Se vor puncta proiectele care își propun să discute cu fermieri locali înscrisi în agricultura ecologică. Se verifica lista potențialilor
invitati atasata planului de afaceri. (minim 5 persoane)
TOTAL

30
20
100

Pentru această măsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la
finanțare.
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Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru
proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecție, iar pentru
proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face astfel:
I. În funcție de costul cel mai mic pentru întocmirea unui caiet de sarcini pe produsul tradițional.
II. În funcție de obținerea unui LOGO naţional pentru minim un produs tradiţional.
III.În funcție de a proiectele care își propun folosirea de echipamente, dotări şi personal calificat în cadrul evenimentelor organizate.
NU este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă
ele sunt depuse de beneficiari diferiți.
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 selecţie 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, Preşedintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de Selecţie, care în urma analizei raportului
E4.2L - RAPORT de analiză a contestației, în şedinţa publică, elaborează Raportul de selecţie final.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe
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Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/5471150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Sat Rădășeni,com.
Rădășeni. Str. Principală, nr 29, jud. Suceava.
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