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INFORMAȚII GENERALE

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea măsurii 3/2B ‐ „Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul

GAL Valea Dunării Sudolt”

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

(PNDR) 2014‐2020 ‐ Programul LEADER şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea

proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului precum

şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al

Planului de Afaceri ,al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării

corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei

naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de

internet a GAL Valea Dunarii SUDOLT.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi materialele de informare si

promovare editate de GAL, disponibile la sediul GAL si la sedii le UAT‐uri lor de pe raza
GAL Valea Dunari i SUDOLT, precum și pe pagina de internet a GAL.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre PNDR şi FEADR ne puteţi contacta direct la

sediul nostru, prin telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul
Ghidului Solicitantului.

IMPORTANT!

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de selecție aferent

M3/2B ‐ „Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt”, să vă asiguraţi că aţi parcurs

toate informaţiile prezentate în acest document.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de selecție

să consultaţi periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale

condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul

PNDR 2014‐2020, Axa LEADER.
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ANEXE

A1 CEREREA de FINANȚARE

A1.1 Tabel Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil de la 01 ianuarie 2018)

A2 Plan de Afaceri

A3 Model Contract de finanțare

A4 Codul și calculator de bune practici agricole

A5 Instructiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

A6 Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va integra cel puțin 30% din producție în
cadrul unui lanț scurt pentru CS6

A7 Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va dobândi competențele profesionale
adecvate într‐o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data adoptării deciziei
individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.

A8 Declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează că va deveni fermier
activ în maxim 18 luni de la data instalării

A9 Declaraţie pe propria răspundere privind comercializarea producției pentru CS7

A10 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului

A11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind evitarea creării condițiilor artificiale

Fișa măsurii
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CAPITOLUL I ‐ DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

1. Definiții

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de
finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cedent ‐ agricultorul care cedează (integral în cazul acordării de punctaj la selecţie) o exploatație agricolă
înregistrată în Registrul Unic de Identificare de la APIA și/sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt agricultor.

Cesionar – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la
APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune.

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru
aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR.
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor,
durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă
asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor
cuprinse în PNDR 2014‐2020;

Derulare proiect ‐ totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei
de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dimensiune economică (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole,
exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei
tipologii comunitare pentru exploatații agricole.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.

Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările
ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii,
din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune,
comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate
face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum
sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru
verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Exploatație agricolă (fermă) – unitate tehnico‐economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care
desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de
menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate
secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul GAL,
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gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole;

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de
aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii
de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie
returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform
proiectului aprobat de AFIR;

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public‐privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public,
privat și societatea civilă;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Lanț scurt ‐ lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de
cooperare și de dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători,
procesatori și consumatori;

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a
implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de
Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de
activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând
tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea
destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Plan de Afaceri ‐ este un instrument de planificare ce are rolul de a oferi o mai mare vizibilitate asupra țelurilor
si evoluției unei anumite investiții.

Potential beneficiar – reprezinta o persoana juridical / persoana fizica autorizata care este eligibila (care
indeplineste toate conditiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a incheiat
inca un contract de finantare cu AFIR;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu
AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR;
procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea
eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care
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sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu
pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate
financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri,
servicii, lucrări;

Strategie de Dezvoltare Locală ‐ Document ce trebuie transmis de potențialele GAL‐uri către Autoritatea de
Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele
necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

2. Abrevieri

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din
Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); OJFIR – Oficiile
Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la
nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

DGDR ‐ AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală;

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul
AFIR;

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR
(la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea
Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

GAL ‐ Grup de Actiune Locală

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea
fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile
directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.
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SDL ‐ Strategie de Dezvoltare Locală

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non‐agricole ‐
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Nonagricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe ‐
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces ‐
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări

SO ‐(Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard

ANZ – Agentia Naționala pentru Zootehnie

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

PNA‐ Programul Naţional Apicol

UAT ‐ Unitate Administrativ‐Teritorială
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CAPITOLUL II ‐ PREVEDERI GENERALE

Tipul măsurii  Sprijin forfetar

2.1 Contribuția măsurii din SDL la domeniul de intervenție

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:

2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzator și, în special a reînoirii

generațiilor

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii

Obiectivul general al măsurii este:

 Favorizarea competitivității agriculturii

Obiective specifice:

 Creșterea numărului de exploatații de dimensiuni medii care să fie conduse de tineri;

 Creșterea gradului de ocupare a populației din teritoriu GAL Valea Dunării Sudolt;

 Crearea de locuri de muncă;

 Încurajarea creării si aderării la parteneriate de tip cooperativă;

 Reducerea disparităților dintre mediul rural și cel urban;

 Diminuarea migrării forței de muncă spre mediul urban sau strainatate.

2.3 Contribuția publică

Contribuţia publică totală aferentă M3/2B este de 300.000 de Euro.

2.4 Tipul sprijinului

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de exploatații în teritoriul GAL
Valea Dunării Sudolt pe baza unei documentații tehnico‐economice.
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2.5 Sume aplicabile și rata sprijinului

Având în vedere structura exploatațiilor legumicole și a fermelor zootehnice necesitatea înființării unor

exploatații viabile (8.000 – 50.000 SO), nevoia identificată în teritoriu pentru acordarea de sprijin tinerilor

fermieri, s‐a considerat că nivelul de sprijin optim este de 30.000 Euro, acordat sub forma unei sume forfetare, in

doua transe. Nu se acordă sume intermediare.

Valoarea sprijinului nerambursabil: 30.000 Euro.

Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea și dezvoltarea de activităţi agricole se va acorda, sub formă de primă, în

două tranşe de plată, astfel:

prima tranşă ‐ 75% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;

a doua tranşă ‐ 25% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect. În

cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele

nerealizate.

2.6 Legislație europeană și natională aplicabilă

 Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr.

1242/2008, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014,

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;

 Legislație Națională: Legea nr. 346/2004, Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului Romaniei nr. 44/ 2008, HG 226/2015

Alte documente:

 Strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Dunării Sudolt

 Ghid de implementare sub‐măsura 19.2

 Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de Dezvoltare

Locală.

 Adresa DGDR‐AM PNDR NR. 233059/25.04.2017 disponibilă pe site‐ul GAL www.galvds.ro la secțiunea

“ Informații utile”

 Adresa DGDR‐AM PNDR NR. 233187/06.06.2017 disponibilă pe site‐ul GAL www.galvds.ro la secțiunea

“ Informații utile”

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii

Pentru proiectele cu sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona

adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu și punct de lucru

pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației

agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.
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Important!

Spaţiul eligibil cuprinde totalitatea UAT‐urilor de pe raza GAL Valea Dunării SUDOLT: comunele

Afumați, Bârca, Bistreț, Cârna, Călărași, Catane, Gângiova, Gighera, Giurgița, Goicea, Măceșu de Jos,

Măceșu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuța, Valea Stanciului, precum și orașele Bechet și

Dăbuleni.

CAPITOLUL III ‐ DEPUNEREA PROIECTELOR

 Locul unde vor fi depuse proiectele: Strada Mihai Viteazu, Nr. 244 (Căminul Cultural, etaj 1), Comuna Bârca,

Județul Dolj.

 Perioada de depunere a proiectelor: 27.03.2018 ‐ 27.04.2018. Această perioadă poate fi limitată în cadrul

epuizării fondurilor.

 Alocare pe sesiune: 180.000 de Euro.

 Punctajul minim pe care trebuie să‐l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 de puncte.

CAPITOLUL IV ‐ CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

 Tineri fermieri: persoană cu varsta de pană la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține

competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într‐o exploatație

agricolă ca șef al respectivei exploatații;

 Persoane juridice cu mai multi acționari unde un tânăr fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE)

1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare

la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și detine cel putin 50%+1 din acțiuni.

Atenție! Categorii de solicitanți/beneficiari restricționați de la finanțare, conform HG 226/2015, art. 6:

 beneficiarii măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală

2007‐2013 și ai sub‐măsurii 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din PNDR 2014‐2020;

 solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD,

cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de

întârziere;

 solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din

proprie inițiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare

încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

 beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la

pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

 solicitanții care s‐au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada

cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele la data prevăzută
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în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la

notificare.

CAPITOLUL V ‐ CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Condiții minime de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 Solicitantul trebuie să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 –
50.000 SO, din care ponderea predominantă (mai mare de 50%) să fie din sectorul legumicol și/sau
zootehnic *;

* Coeficienții necesari stabilirii producției standard ‐ SO sunt menționați în Ghidul Solicitantului specific
submăsurii 19.2, “Tabelul de calcul coeficienți SO, submăsura 19.2” fiind disponibil pe site‐ul GAL www.galvds.ro
la secțiunea dedicată măsurii 3.

 Solicitarea finanțării pentru instalarea ca tânăr fermier se va face în baza unei documentații

tehnico‐financiare ale cărei obiective vor prevede dezvoltarea predominantă a sectoarelor legumicol

și/sau zootehnic;

Documentația tehnico‐financiară (Planul de afaceri) va fi întocmit conform structurii modelului‐cadru anexat la

Ghid (Anexa 2) şi trebuie să cuprindă detalii privind:

 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere

a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole,

facilități de producție, dotarea exploatației);

 Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex.

obiectivul general, obiectivele operaționale şi suplimentare– planificarea îndeplinirii acestora,

riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și

normele sanitare‐veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale,

planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și

previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);

 Prezentarea detaliată a acțiunilor, precum cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea

eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole şi/sau formarea sau

consilierea (pentru îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare

şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației,

restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea

implementării), în funcţie de aplicabilitatea şi necesitatea acestora.

 Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului*şi a sediului

social al tânărului fermier în unul din UAT‐urile componente ale GAL Valea Dunării Sudolt

(conform fișei M3/2B, pct 6.3 “Măsura se adresează strict tinerilor fermieri din teritoriul GAL

Valea Dunării Sudolt”. În cazul în care tânărul fermier care se instalează va fi încadrat într‐o

activitate salarizată, locul de muncă deţinut (sediul social sau punctul de lucru al firmei angajatoare)

va fi în aceeaşi UAT sau zona limitrofă** a UAT în care este înregistrată exploataţia. Îndeplinirea
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condiţionării se va realiza în maximum 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

*DOMICILIU – potrivit Codului Civil (art. 86 – 91) se precizează că, dacă prin lege nu se prevede altfel, o

persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi

atunci când deţine mai multe locuinţe. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi

libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală. Reşedinţa persoanei

fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară. Relaţia locuinţă‐domiciliu‐reşedinţă poate fi astfel

descrisă: orice locuinţă poate fi domiciliu sau reşedinţă, după alegerea titularului; locuința desemnată ca

reşedinţă nu poate fi, în acelaşi timp, domiciliu şi invers; o persoană poate avea mai multe locuinţe, însă are,

la un moment dat, un singur domiciliu şi o singură reşedinţă

**ZONA LIMITROFĂ ‐ reprezintă zona constituită din UAT‐urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform

hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă.

 Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze sprijin prin intermediul

M3/2B, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) la care sunt înscrişi trebuie să se afle în

acelaşi UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă sau în zona limitrofă a acestuia.

N.B.! Sunt eligibili studenţii care urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/prin

corespondenţă) indiferent de localizarea unităţii de învăţământ frecventate.

Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi (cu frecvență) și nu sunt înscriși la o facultate

din același UAT sau zonă limitrofă a UAT‐ului în care este înregistrată exploatația, iar condiția trebuie îndeplinită

în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod similar condiției de eligibilitate privind locul de muncă

al tânărului fermier. În cazul în care condiția nu poate fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează

modul de învățământ cu frecvență redusă (fără frecvență/prin corespondență, etc), inclusiv prin trecerea la acest

mod de învățământ în cele 9 luni mai sus menționate. În cazul studenţilor care urmează forma de învăţământ „cu

frecvență”, aceștia sunt eligibili indiferent de UAT în care se află unitatea de învăţământ frecventată, numai dacă

frecventează o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi

completările ulterioare, pentru studii universitare, ramurile de ştiinţe: „Ingineria resurselor vegetale şi animale”,

„Medicină veterinară”, ramura „Științe economice” ‐ specializarea „Economie agroalimentară”).

Planul de afaceri trebuie să includă prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă, respectiv

studentul trebuie să dovedească, în acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/creştere a

animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionare a afacerii în calitate de manager de

exploataţie. Astfel, se va dovedi modul de evitare a riscului gestionării afacerii agricole dintr‐o localitate aflată la

distanţă faţă de exploataţie.

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează demonstrând că sprijinul va fi

utilizat inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploataţiei, dar şi pentru realizarea conformităţii cu

standardele europene (în special cele legate de bunăstarea animalelor, în cazul în care exploataţia vizează

creşterea animalelor).

 Sediul social, punctul/punctele de lucru și localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie

să fie în teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt;
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 Solicitantul se obligă sa devină fermier activ în termen de maxim 18 luni de la data instalării;

 Solicitantul deține sau se angajează că va dobândi competențe profesionale adecvate într‐o perioada de

grație de maxim 24 de luni de la data semnării deciziei de finantare;

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

 Înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii performantelor

economice ale exploatatiei prin comercializarea productiei proprii in procent de minim 30% din valoarea

primei transe de plata, comercializare efectuata prin intermediul unei forme asociative

(cooperative/grupuri de producatori)*.

 Respectarea prevederilor HG 226/2015;

 Solicitantul este membru sau se angajeaza ca va deveni membru intr‐o forma asociativa (cooperativa

agricola/grup de producatori) activa din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt si va comercializa pe toata

durata de monitorizare a proiectului cel putin 30% din productie prin intermediul unei forme asociative

(cooperative/grupuri de producatori)*.

*In cazul in care formele asociative (cooperative agricole / grupuri de producatori) care au sedii/puncte de lucru

in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt refuză în scris preluarea și comercializarea producției rezultată din

exploatațiile tinerilor fermieri, atunci aceștia își pot comercializa producția prin alte canale de distribuție

justificate cu documente fiscale.

 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare

a sprijinului (conform art. 19, pct.(4) din Reg. UE, nr 1305/2013).

 Proiectul va prevede acordarea sprijinului în cel putin două rate pe o perioadă de maximum 3 ani.

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate prevede un

sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare, cu respectarea

normelor de mediu.

Conform prevederilor “Codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați

din surse agricole”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Ministerul

Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 1182 din 22.11.2005, gestionarea corectă a gunoiului de grajd se

face prin amenajarea unor sisteme de stocare care pot fi individuale (gospodarești), comunale sau o combinație

a celor două.

În situația în care solicitantul nu deține o platformă de gestionare a gunoiului de grajd sau nu iși propune ca

obiectiv în Planul de Afaceri înființarea unei platforme, acesta va face dovada incheierii unui contract cu o

platformă de gunoi de grajd autorizată comunală / a unui agent economic sau va prezenta o adeverință emisă de

Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regasește platformă comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va

prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului. În cazul solicitanților care au incheiat un contract cu o

platformă comunală de grajd, aceștia vor prezenta, în cadrul Planului de Afaceri, modul în care se asigură
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capacitatea de stocare temporară a gunoiului de grajd, în cadrul exploatației, până la momentul colectării

acesteia.

Totodată, conform aceluiași Cod de bune practici, depozitarea se poate face în depozite permanente, de tipul

platformelor special amenajate, sau în depozite temporare aflate pe terenul pe care urmează a fi împraștiate.

În cazul în care se impune depozitarea temporară pe câmp (de exemplu din motive de transport sau de

capacitate limitată de depozitare în gospodăria proprie), depozitele temporare de gunoi de grajd se vor amplasa

în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.

930/2005 pentru aprobarea hidrogeologică. Se va avea în vedere, în acest sens, verificarea riscului de poluare a

cursurilor de apă sau drenurilor din camp, cu respectarea unor cerințe privind cantitatea de gunoi raportată la

suprafața terenului, a timpului de depozitare și a locului de depozitare (gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în

grămezi temporare mai mult de un an de zile, iar depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în

fiecare an în locații diferite), a tipului de sol (este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri

inundabile) etc.

Prin urmare, potrivit Programului de acțiuni pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din

surse agricole 2013 si a Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva polării cu nitrați din

surse agricole, gestionarea corecta a gunoiului de grajd nu este limitată la amenajarea unor sisteme de stocare

de tipul platformelor individuale sau comunale, cu condiția respectării cerințelor privind respectarea normelor

de mediu și a legislației naționale în vigoare.

Se vor respecta prevederile articolului nr.60 din R(UE) nr.1306/2013, potrivit căruia nu sunt create condițiile

pentru a obține în mod necuvenit un avantaj. În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr.

1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de

finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014‐2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de

derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă

s‐au efectuat plăți.

CAPITOLUL VI ‐ CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE

Atenție! Se vor finanța proiecte* ce vizează:

 exploatații legumicole

 ferme de animale

*exploatațiile ce vor primi finanțare vor avea dimensiunea economică predominantă (mai mare de 50%) din

sectoarele legumicol și/sau zootehnic iar obiectivele din Planul de afaceri vor prevede dezvoltarea

predominantă (mai mare de 50%) a sectoarelor legumicol și/sau zootehnic

6.1 Cheltuieli eligibile

 Sunt eligibile cheltuielile legate de implementarea obiectivelor prevazute în documentația

tehnico‐economică.

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile din:
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 Cap. 8.1 din PNDR 2014‐2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor

 H.G. nr. 226/2015 ‐ Art. 24 ‐ Reguli privind măura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";

 Schema de ajutor de minimis ‐ ”Sprijin pentru implementarea acțunilor în cadrul strategiei de dezvoltare

locală, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii ș dezvoltării rurale;

 R. (UE) nr. 1305/2013 ‐ art. 45 privind investițile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 privind

eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor

dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcțe de tipul de operațuni sprijinite

prin măsură din SDL);

 R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițile;

 R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională Titlul IV

Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 privind eligibilitatea

cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind

formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă art. 68 privind finanțarea

forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistență rambursabilă art.

69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă art. 70 privind

eligibilitatea operațunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațunilor).

 Toate reglementările naționale și europene specifice tipurilor de operațiuni ce urmează a fi finanțate.

*TOATE ACESTE NORME LEGISLATIVE SUNT DISPONIBILE PE SITE‐UL www.galvds.ro LA SECȚIUNEA “INFORMAȚII

UTILE”

Costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile cu

construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și

echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți,

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții‐montaj, și în

limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

De asemenea, conform art. 45 (2) (d) sunt eligibile, următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau

dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Conform art. 61, alin 3 din R (UE) 1305/2013: “Contribuțiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri,

servicii, terenuri și proprietăți imobiliare, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi

sau documente cu valoare probantă echivalentă, pot fi eligibile pentru sprijin dacă se îndeplinesc condițiile

prevăzute la articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.”

Conform art. 69, alin 3, pct b) din R (UE) 1303/2013: “achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri

construite cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză. În cazul siturilor
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abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se

majorează la 15 %. În cazuri excepționale și justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste

procentajele respective indicate mai sus pentru operațiunile privind protecția mediului.“

Toate cheltuielile se vor desfășura pe teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt.

6.2 Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile conform SDL GAL Valea Dunării Sudolt sunt:

 Achiziţia de clădiri;

 Construcția și modernizarea locuinței;

 Investiții care nu au legatură cu obiectul de activitate pentru care se solicită sprijin.

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 Cheltuieli cu achiziția de cap tractor;

 Cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si persoane;

Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile HG Nr. 226/ 2015

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:

a. costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate

înainte de depunerea cererii de finanțare;

b. cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE)
nr. 1305/2013;

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg.

(UE) nr. 1305/2013;
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c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul

legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Conform fișei tehnice a Submăsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni:

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și

pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede la alin.(1) „Sprijinul poate fi

acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru

vizite în exploatații și în păduri”);

b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației

(Art. 15/ Reg. (UE) 1305/2013);

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Reg. (UE)

1305/2013);

d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013);

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013);

f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva‐cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 1305/2013);

g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art.

31/ Reg. (UE) 1305/2013);

h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);

i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE) 1305/2013);

j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 ‐39/ Reg. (UE) 1305/2013).

Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei

suprapuneri geografice între un FLAG și un GAL, POPAM va finanţa zonele pescăreşti şi entitățile implicate în

sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiţie în acest sector.
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CAPITOLUL VII ‐ SELECȚIA PROIECTELOR

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt

Primirea proiectelor se va face, la sediul GAL Valea Dunării Sudolt în cadrul sesiunilor de depunere a
proiectelor. Evaluarea proiectelor se va face de către experții evaluatori, care vor verifica conformitatea și
eligibilitatea proiectului în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură în parte din cadrul Strategiei
de Dezvoltare Locală a GAL Valea Dunării Sudolt.

Verificarea conformității proiectului se poate efectua începand cu prima zi de la depunerea proiectelor.
Angajații experți de la GAL vor evalua dosarul Cererii de Finanțare și copia electronică a acesteia.

Se va verifica daca fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate
paginile numerotate îin ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecarei pagini, unde “n” reprezintă numărul
total al paginilor din dosarul complet al proiectului, inclusiv din documentele anexate. Exemplarul original va
avea înscris pe copertă, mențiunea „ORIGINAL” în partea dreaptă sus. Fiecare pagina va avea semnătura și
ștampila solicitantului. Experții GAL vor completa „Fișa de verificare a conformității”. Verificarea criteriilor de
eligibilitate va fi realizată conform principiului „4 ochi”, printr‐un dublu control al eligibilității. Verificarea
eligibilității tehnice și financiare va consta în: verificarea eligibilității solicitantului, verificarea criteriilor de
eligibilitate, verificarea Planului de Afaceri și a tuturor documentelor anexate. Experții vor completa „Fișa de
verificare a criteriilor de eligibilitate ”. Verificarea va fi facută pe baza documentelor pe care solicitantul le va
depune.

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu
privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. GAL poate solicita
informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar.
Termenul de depunere a informațiilor suplimentare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării. Solicitantul finanțării va fi notificat prin e‐mail și telephonic în acest sens.

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: proiectul este neeligibil, caz în care
solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la
etapa de verificare a criteriilor de selecție.

Ulterior, pentru proiectele care fost declarate conforme și eligibile, se va completa” Fișa de evaluare
a criteriilor de selecție”.

Evaluarea proiectelor se va realiza într‐un termen de maxim 45 de zile de la data ultimei zile a apelului
de selecție.

In cazul apelurilor de selecție lunare evaluarea se va realiza intr‐un termen de maxim 45 de zile de la
data ultimei zile de depunere.

După efectuarea evaluării experții GAL vor intocmi Raportul de evaluare și se va convoca Comitetul de
Selecție al proiectelor evaluate.

În cazul în care un proiect va fi declarat neconform/neeligibil, acesta poate fi redepus la GAL în cadrul

următorului apel de selecție.

În cazul în care valoarea proiectelor depuse este de cel putin 200% din valoarea alocării financiare
totale a măsurii respective, sesiunea de depunere a proiectelor va fi inchisă.

Selectarea proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt se va face de către Comitetul de Selecție,
care reprezintă organismul tehnic cu rol decizional privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse în
cadrul GAL‐ului. Acesta va decide prin regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar
ca în momentul selecției să fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să
fie din mediul privat si societate civilă. Au fost numiți de către Adunarea Generală membrii Comitetului de
Selecție, dar și supleanții acestora. Pentru fiecare funcție din cadrul Comitetului de Selecție a fost prevăzut un
supleant. Daca o persoana din componenta Comitetul de Selectie nu poate participa, din motive obiective, la
lucrările unei sesiuni de selecție, aceasta va fi inlocuită prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile
titularului. În acest caz, persoana în cauza va întocmi un document justificativ. Daca unul din proiectele depuse
pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa
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la intâlnirea comitetului respectiv. Comitetul de Selecție a proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care 3
aparținând sectorului public, 2 din sectorul privat, 2 reprezentanți ai societății civile. Comitetul de Selecție a
proiectelor va aproba toate Rapoartele de Selecție pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către GAL Valea
Dunării Sudolt, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste rapoarte vor fi întocmite de către membrii
departamentului tehnic/administrativ. In urma finalizării procesului de selecție se va intocmi raportul de selecție
intermediar iar solicitanții vor fi notificați prin e‐mail și telefonic asupra rezultatului obținut.

În aceeași zi cu întrunirea Comitetului de Selecție va fi postat pe site‐ul GAL Raportul de selecție
intermediară. Beneficiarii notificați pot depune contestații la sediul GAL‐ului. Termenul de depunere a
contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de selecție și publicarea acestuia pe site‐ul
GAL, ziua 1 a perioadei de depunere a contestațiilor fiind prima zi lucrătoare ulterioară celei a întocmirii
raportului. Contestațiile vor fi depuse fizic la sediul asociației GAL Valea Dunării Sudolt in 3 exemplare (1 original
si 2 copii) din care un exemplar va ramane în posesia beneficiarului după primirea numărului de înregistrare la
GAL. Acestea vor fi analizate de către Comisia de Contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la data ultimei zile
de depunere a contestațiilor.

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații care va
conține rezultatele acestora.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor și
procedura de evaluare va fi aceeași care a stat la baza evaluării și scorării proiectului, respectiv de către
Comitetul de Selectie a proiectelor. Rezultatul Raportului de contestatii va fi adus la cunostinta contestatarului,
va fi afișat la sediul GAL‐ului și postat pe site‐ul acestuia. Dupa afișarea Raportului de contestații soluția va
rămane definitivă.

În acest sens se va întocmi Raportul de Selecție finală ce va fi postat pe site‐ul GAL și afișat la sediul
GAL.

Toate persoanele de la nivelul GAL‐ului implicate în evaluarea și selecția proiectelor (membri în
Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicati în procesul de
evaluare) vor completa o Declarație privind evitarea conflictului de interese. Toate proiectele selectate de GAL
vor fi depuse de către GAL la OJFIR în termen de maxim 15 zile de la emiterea Raportului de Selecție final și
publicarea acestuia pe site‐ul GAL.

Criterii de selecție

1. Proiectul include elemente inovative

 Inovare

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca

manageri de exploataţii agricole va facilita

procesele inovatoare în sectorul

agro‐alimentar, tinerii fermieri fiind mai

deschiși să aplice tehnologii şi procese noi,

sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL

Valea Dunării Sudolt.

DA 10

NU 0
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2. Proiectul include acțiuni care conduc la

îndeplinirea obiectivelor de mediu și climă

Protecția mediului și atenuarea schimbărilor

climatice și adaptarea la acestea.

Măsura va contribui la prevenirea

abandonului terenurilor agricole prin

sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea

îndeplinirii statutului de fermieri activi, a

cerințelor privind eco‐condiționalitatea și

măsurilor de înverzire, conducând la o

activitate agricolă sustenabilă. Măsura

promovează investiţiile pentru producerea și

utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea

deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de

seră şi de amoniac în agricultură.

DA 10

NU 0

3. Proiectul prevede crearea de noi locuri de

muncă*

Se consideră loc de muncă nou creat

înființarea unui PFA/II care nu a desfășurat

activitate anterior solicitării sprijinului de

finanțare sau angajarea și menținerea pe

perioada de implementare a proiectului a unei

persoane cu normă intreagă și/sau angajarea

mai multor persoane cu normă fracționara de

lucru, care cumulate generează o normă

intreagă, în perioada de implementare a

proiectului

Se vor lua in calcul doar locurile de munca ce

vor fi create si mentinute pe intreaga

perioada de implementare a proiectului.

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui criteriu se

vor specifica în cadrul Planului de afaceri

numărul de angajați, norma de lucru și durata

contractelor de muncă.

1 loc de muncă* 15

>1 loc de muncă*

*Locul de munca nou creat cu jumatate de

norma/sfert de norma va reprezenta

0.5/0.25 dintr‐un loc de munca cu conditia

ca perioada contractuala sa acopere cel

putin perioada de implementare

30

4. Solicitantul deține competențe

profesionale adecvate

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de

studii superioare în domeniul agricol
20
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2. Solicitantul a absolvit studii postliceale

sau liceale în domeniul agricol
15

3. Formare profesională care conferă un

nivel de calificare superior nivelului minim

obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi

anume, prin studii/ curs de calificare în

domeniul agricol, agro‐alimentar, veterinar

sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de

calificare profesională, conform legislaţiei

aplicabile la momentul acordării

certificatului de calificare profesională.

10

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de

licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale

se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. Pentru demonstrarea

criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta,

pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act

doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator

de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul

Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele

profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională

(instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare

profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare

profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele

eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate

ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de

punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de

absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA.

5. Solicitantul este înscris într‐o

cooperativă/grup de producatori din teritoriul

GAL Valea Dunării Sudolt.

DA 10

NU 0

6. Solicitantul iși va lua angajamentul că va

integra cel putin 30% din productie în cadrul

unui lanț scurt.

Se va verifica existența Declarației pe propria

răspundere a solicitantului.

DA 10

NU 0
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7. Producția comercializată prin intermediul

formelor asociative cooperative agricole /

grupuri de producatori* existente în teritoriul

GAL Valea Dunarii Sudolt va depași 30% din

valoarea primei tranșe de plată și 30% din

valoarea productiei în perioada de

monitorizare a proiectului.

*În cazul în care formele asociative

(cooperative agricole/grupuri de producători)

care au sedii/puncte de lucru în teritoriul GAL

Valea Dunării Sudolt refuză în scris preluarea

și comercializarea producției rezultate din

exploatațiile tinerilor fermieri, atunci aceștia

își pot comercializa producția prin alte canale

de distribuție justificate cu documente fiscale.

Se va verifica existența Declarației pe propria

răspundere a solicitantului.

DA 10

NU 0

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie să‐l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 de puncte.

În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această ordine):

CS7 ‐ Producția comercializată prin intermediul formelor asociative cooperative agricole / grupuri de

producători* existente în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt va depași 30% din valoarea primei tranșe de plată

și 30% din valoarea producției în perioada de monitorizare a proiectului. (Va avea întâietate proiectul al carui

plan de afaceri va prevede comercializarea într‐un procent mai mare din valoarea primei tranșe de plată)

*În cazul în care formele asociative (cooperative agricole/grupuri de producători) care au sedii/puncte de lucru în

teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt refuză în scris preluarea și comercializarea producției rezultate din

exploatațiile tinerilor fermieri, atunci aceștia își pot comercializa producția prin alte canale de distribuție

justificate cu documente fiscale.

CS4 ‐ Solicitantul deține competențe profesionale adecvate

CS3 ‐ Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă* (se consideră loc de muncă nou creat înființarea unui

PFA/II care nu a desfășurat activitate anterior solicitării sprijinului de finanțare sau angajarea și menținerea pe

perioada de implementare a proiectului a unei persoane cu normă intreagă și/sau angajarea mai multor

persoane cu normă fracționara de lucru, care cumulate generează o normă intreagă, în perioada de

implementare a proiectului)

Se vor lua in calcul doar locurile de munca ce vor fi create si mentinute pe intreaga perioada de implementare a

proiectului.
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*Locul de munca nou creat cu jumatate de norma/sfert de norma va reprezenta 0.5/0.25 dintr‐un loc de

munca cu conditia ca perioada contractuala sa acopere cel putin perioada de implementare

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui criteriu se vor specifica în cadrul Planului de afaceri numărul de angajați,

norma de lucru și durata contractelor de muncă.

CAPITOLUL VIII ‐ VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Tipul sprijinului

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de exploatații în teritoriul GAL

Valea Dunării Sudolt pe baza unei documentații tehnico‐economice.

Intensitatea sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil este de:

 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Valoarea sprijinului

 Valoarea maximă a sprijinului este de 30.000 de euro sub formă de sprijin forfetar.

Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi agricole se va acorda, sub formă de

primă, în două tranşe de plată, astfel:

 prima tranşă ‐ 75% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;

 a doua tranşă ‐ 25% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin

proiect. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu

obiectivele nerealizate.

Contribuția publică totală a măsurii:

 300.000 Euro

CAPITOLUL IX ‐ COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Completarea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finantare conține Cererea de Finanțare însoțită de Anexele tehnice și administrative
conform listei documentelor prezentate mai jos în prezentul Ghid, legate într‐un singur dosar, astfel încat să nu
permită detașarea și/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de Finantare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil în
format electronic, la adresa www.galvds.ro .
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Atenție ! Cererea de Finanțare trebuie însotită de Anexele prevazute în modelul standard. Anexele Cererii de
Finanțare fac parte integrantă din aceasta

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în

altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de
neconformitate administrativă.

Cererea de Finanțare se va găsi pe site‐ul GAL www.galvds.ro la secțiunea dedicată măsurii 3/2B

Cererea de Finanţare trebuie redactată la calculator, în limba romană. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare
completate de mână.

Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins
scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor programului.

Atenţie! Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în
completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea întocmirii unei cereri de finanțare în care
informația să fie explicită, completă și conformă cu realitatea.

Atenție! Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării

apelului de selecție (format editabil).

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în

modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de

anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru.

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de

GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de

Finanțare.

Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a

acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va
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fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul

contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare,

privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține

solicitantului.

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit și în format electronic (CD).

Dosarul Cererii de Finanțare ce cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele atașate ( conform
Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de Finanțare) va fi scanat individual ( pe capitole) și va fi depus în 3
exemplare pe suport tipărit ( 1 original și 2 copii ) și 3 exemplare pe suport electronic la sediul GAL Valea Dunării
SUDOLT din comuna Bârca, str. Mihai Viteazu, nr. 244.

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal sau de către un
împuternicit prin procura legalizată ( în original ) al reprezentatului legal. Exemplarele vor fi marcate clar în
partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”, împreună cu documentele originale ( pentru care a
atașat copii ).

Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare
în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului, copiile trebuie să conțină mențiunea
“CONFORM CU ORIGINALUL” și să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.

Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare

GAL Valea Dunarii SUDOLT va evalua documentele și va selecta proiectele în baza criteriilor de selecție
aprobate în SDL și transpuse în Ghidul Solicitantului, în cadrul unui proces de selecție transparent.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor
verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecarei Cereri de Finanțare.
Toate verificarile se realizează pe evăluari documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL,
datate și semnate de experții evaluatori.

Verificarea conformității

Proiectul se poate depune personal de către solicitant/reprezentant legal sau de un imputernicit, prin procură
legalizată (în original) a reprezentantului legal.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate de expert în
prezența solicitantului.

Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Ieșiri si i se va aplica un număr de îinregistrare, iar solicitantul
primește un număr de înregistrare pe exemplarul propriu.
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Verificarea conformității Cererii de Finanțare și a Anexelor acesteia se realizează pe baza “Fișei de verificare”.

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare:

Daca este corect completată;

Prezentată atât în format tipărit cât și în format electronic;

Daca Anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original și o copie,
precum și valabilitatea acestora ( daca este cazul );

Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de Finanțare a fost legat, paginat, semnat și opisat, cu toate
paginile numerotate în ordine de la 1 la “n” în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde “n” reprezintă numărul
total al paginilor din dosarul complet al proiectului, inclusiv din documentele anexate.

Copia electronică a Dosarului de Finanțare va conține toate documentele atașate Dosarului Cererii de
Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din
Cererea de Finanțare). Scanarea se va realiza după finalizarea dosarului, inainte de a fi legat, cu o rezoluție de
scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) in fișiere format PDF.

Denumirea fișierelor nu trebuie sa conțină caractere de genul: “%#*?/><\” sau să conțină două puncte
succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar
numărul maxim de caractere al denumirii unui director de pe cd nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Denumirea fișierelor de pe suportul în format electronic (CD) va respecta următorul format:

Ex: 1. Cererea de finanțare pag. 1‐20

Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația
proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare.

Dupa verificare pot exista două variante:

Cererea de Finanțare este declarată neconformă

Cererea de Finanțare este declarată conformă

Dacă Cererea de Finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

Verificarea eligibilității

Verificarea eligbilității tehnice și financiare constă în :

Verificarea eligibilității solicitantului;

Verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție;

Verificarea Planului de Afaceri și a tuturor documentelor anexate

Verificarea este facută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

Atenție!
Pentru proiectele cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren,
dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare
pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.
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GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și

implementării proiectului, se constată că este necesar.

Eligibilitate la nivelul AFIR

AFIR poate primi Cereri de Finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii
proiectului/proiectelor, un Contract de Finanțare încheiat cu AFIR îin cadrul sub‐masurii 19.4 ‐ “Sprijin pentru
cheltuieli de funcționare și animare”, aflat în perioada de valabilitate. Cererile de Finanțare selectate de GAL vor
fi depuse la nivelul SLIN‐OJFIR. Experții SLIN‐OJFIR verifica dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru de formular
corespunzator Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR ale carei obiective/prioritati corespund/sunt
similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei 1 a prezentului Ghid și transmit
Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR,
respectiv:

La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții‐montaj ( indiferent de tipul de beneficiari );

La nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții‐montaj), proiectele cu sprijin
forfetar și proiectele de servicii;

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 zile

calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și

contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care proiectul

este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția

proiectului este predominantă din punct de vedere valoric.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în

care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1

exemplar, care va cuprinde scan‐ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului

LEADER și Investiții Non‐agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului,

copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul″. În vederea

încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele

specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta

va fi implementat. Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare, însoţită de anexele administrative

conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea

documentelor.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația incidentă,

precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare

la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de

selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru

a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor

prevederi legislative.
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Verificarea încadrării proiectului

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul

OJFIR/CRFIR.

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete ‐ inclusiv din Cererea

de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita

informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L)

în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate),

termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă

în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente

trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR.

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:

• Partea I – Verificarea conformității documentelor

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența fișelor de verificare

(eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de

contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.

Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție.

Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa

măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție

respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura

reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile

din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de

reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să

avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această

persoană este mandatată în acest sens.

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii

proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind modificarea

Acordului‐cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea

Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal

între GAL și AFIR.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării punctelor

specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate

fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza

aceluiași Raport de selecție.

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în

care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare se

returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe

aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă

redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca

urmare a selecției periodice.
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• Partea a II‐a – Verificarea încadrării proiectului

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv

utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea

măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de

intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici

corespunzători domeniului de intervenție.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia

sau mai multor puncte de verificare din Partea a II‐a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface

proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură,

urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori pentru puncte

de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor

lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) , nu va mai fi

acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de Finanțare se

realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de

finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 – 10 v.02.

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL.

Verificarea eligibilității

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect.

Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării

proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește

verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și

indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de

selecție lansat de GAL, verificarea realizându‐se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului

(formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va

realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele

documentelor atașate în copie la Cererea de Finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.

Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației

pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse

referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din

PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL ‐ anexă la Acordul –

cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 ‐ „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și

animare“.

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în
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urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare,

experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la

verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi,

renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu

elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea

condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va da numai

după verificarea pe teren.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul,

în următoarele situații :

‐ informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

‐ prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;

‐ prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt

conforme) ;

‐ necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea

Cererii de Finanțare;

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte

instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii

Cererii de Finanțare.

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către

entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL‐ului, în funcție de natura

informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile

de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din

Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte

clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate

inițial.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic ‐ CD) care au fost declarate neeligibile de către

OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui proces‐verbal de restituire, încheiat în 2

exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL,

în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor

intra din nou într‐un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție

aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de

Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul

AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale

contestații etc.).

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor

completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu Cererea de

Finanțare.
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Notă

După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune
reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la
existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma
reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate
neconforme/neeligibile.

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale căror cereri de

finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL‐urile care au realizat selecția proiectelor vor fi

notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a

formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e‐mail cu confirmare de primire.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către

OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la

cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre

soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate

doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau

valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul

depus.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data

înregistrării la structura care o soluționează.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e‐mail, cu confirmare

de primire) solicitantului și GAL‐ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o

copie a Raportului de contestații.

În cazul în care, în urma unei contestații Planul financiar este refăcut de către experții verificatori, solicitantantul

și GAL‐ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste

documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu planul financiar modificat, contractul de

finanțare nu se va încheia.

LISTA DOCUMENTELOR CE SE VOR ANEXA CERERII DE FINANȚARE

1. Tabel Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil de la 01 ianuarie 2018)

2. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei

3. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
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 3.1 Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare

(contract de vânzare ‐ cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre

judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de

notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare

autentificate la notar),

şi/sau

 3.2 Tabel centralizator ‐ emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând

sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate

în arendă pe categorii de folosinţă

şi/sau

 3.3 Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa emisă de

concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare

a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

şi/sau

 3.4 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost

dată temporar în administrare/folosinţă.

şi/sau

 3.5 Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune

și/sau

 3.6 Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în

vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la momentul

depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi

50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se

vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi

încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt

următoarele:
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b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările

ulterioare:

 3.7 Documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct,

superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare‐cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările

ulterioare:

 3.8 Documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct,

superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare‐cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

 3.9 Documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat,

locaţiune.

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform

prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul

expres al proprietarului de drept.

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja existente, sunt

acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții,

după cum urmează:

 3.10 Documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin:

contract de vânzare‐cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de

restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune,

comodat, locaţiune. De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se

numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil –

Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea

terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la

depunerea cererii de finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea

platformei de gunoi de grajd.
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Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de‐a doua tranşe de plată pentru construcţiile

cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra

cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și

completările ulterioare.

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:

3.11Extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă

eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea

depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor

de albine şi 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);

Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt prevăzute în

legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor legislative, pentru

o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora: Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008,

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la

propria persoană fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul

animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându‐se prin schimbarea formei de

organizare a proprietarului în baza de date de la DSVSA. Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau

IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va

modifica doar forma de organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată

la Registrul Comerțului. NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea

procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10)

„mişcarea animalelor ‐ creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într‐o exploataţie, din

oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f „fiecare

mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată

în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau

deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice

intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică

împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”.

3.12Paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.

e1) ‐ Pentru exploatațiile vegetale:
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 3.13 Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat în anul depunerii Cererii de finanțare care să

confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/

animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea

"Conform cu originalul".

e2) ‐ Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:

 3.14 Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii

de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei

zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi

menţiunea "Conform cu originalul".

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia

ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia

curentă.

4. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/ Copia

Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte

faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.

5. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n‐1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul

depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:

5.1 Pentru societăţi comerciale:

 Bilanţul (cod 10);

 Contul de profit şi pierderi (cod 20);

 Datele informative (cod 30);

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);

Si/sau

 Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n‐1”, care nu au avut activitate).

5.2 Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

5.2.1 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 ‐ cod 14.13.01.13)

Si/sau
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5.2.2 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole ‐ impunere pe normele de venit (Formularul 221 ‐

cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n‐1” sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu

modificările şi completările ulterioare.

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii

niciunuia din documentele mai sus menționate.

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat

majoritar/administrator);

7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document

obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;

8. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul

fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe

termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri

financiare în cadrul exploataţiei respective;

9. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele

condiții:

9.1. Studii medii/superioare* în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:

 diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol

sau

 diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol

9.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol,

agro‐alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei

aplicabile la momentul acordării certificatului;

9.3. a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la programe

de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC

şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de

calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de

curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016):competențele în domeniile menționate vor fi

dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document
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echivalent acestora se acceptă şi certificatele de calificare eliberate de ANCA: În cazul în care, la depunerea

Cererii de finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a

cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui

document echivalent acestora în original

sau

b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi

decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

9.4. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va dobândi competențele profesionale adecvate într‐o

perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar

nu mai mult de ultima tranşă de plată.

În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de finanțare şi nu poate

prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de

situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de‐a doua

tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor

(inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională

atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un nivel de calificare

superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de

un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat de

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim Nivel 1

de calificare (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1

ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul agricol,

agroalimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului.

10. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de

învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără frecvenţă,etc.) specializarea şi UAT‐ul în care este situată unitatea de

învăţământ frecventată

11. Document justificativ care să demonstreze apartentența solicitantului la o forma asociativă

12. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului
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13. Declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează că va deveni fermier activ în maxim

18 luni de la data instalării

14. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind evitarea creării condițiilor artificiale

15. Extras din Registru Unic de Identificare APIA aferent anului 2018

16. Certificat Constatator ONRC

17. Fișa măsurii

18. Alte documente justificative (după caz).

ATENTIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al

acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL X ‐ CONTRACTAREA FONDURILOR

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare

a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în

termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în conformitate cu prevederile

documentelor de accesare aferente sub‐măsurii 19.2. În această secțiune, GAL va include prevederi referitoare la

documentele ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR. Cererea de Finanțare depusă de

solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare

şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să

implementeze corect angajamentele asumate pe propria răspundere.

PREVEDERI COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE AFERENTE SUBMĂSURII 19.2

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este cazul

(pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de

Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va

cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea

de Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL‐ului. În cazul în care solicitantul nu

se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță

AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de

către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și

contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de

stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–10

v.02).



40

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta pașii

procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea,

selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor

de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual:

M01–10 v.02)/modificare contracte ‐ Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea

contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01‐02), în funcție de măsura ale cărei obiective

sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro‐leu de

la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării

contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi

cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de

finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are obligația de a

transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor

neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care

era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s‐au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de

finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format electronic

(CD).

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă

este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică

suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare

a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr‐o

notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței

judecătorești.

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/sprijin forfetar) a contractului

de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea

datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de

către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR

în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe

în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile
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Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate

plăți).

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din partea

beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite

ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.

DOCUMENTE OBLIGATORII LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor

Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria

de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru;

2. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri privind sancțiuni economico‐financiare) al reprezentantului

legal, valabil la data încheierii contractului ‐ poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatație comercială de tip A, conform

Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010;

4. Document de la banca din care sa rezulte urmatoarele: denumirea solicitantului, a unitatii bancare, adresa,

codul IBAN;

XI ACHIZIȚIILE

Conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, beneficiarul va respecta procedura achizițiilor publice

specifice PNDR, respectiv beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții

publice, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de

achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. Nerespectarea de

către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private ‐ anexă la contractul de finanţare, atrage

neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

XII TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR

AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru efectuarea

conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a

conformității emisă de GAL.

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor

Contractului/Deciziei de finanțare.
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Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și

completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

Conform HG 226/2015, Art.4: “(4)Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele

justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru

investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce

presupun construcţii‐montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la

data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităţilor

prevăzute în contractul de finanţare.

(5)Nedepunerea cererii de plată menţionate la alin. (4) are ca efect rezilierea contractului de finanţare.”

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în trei exemplare (dintre care unul va ramane în posesia

beneficiarului), pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar.

După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității

DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la

Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro.

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul

de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei

care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐ului

rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va

realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea

contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a

dosarului de plată la AFIR. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR

www.afir.info.

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor

procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform

codului contractului/deciziei de finanțare.

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară,

Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile

la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info).

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în perioada de

execuție a Contractului de finanțare.

În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz,

beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare

beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru

TVA.
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Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data

înregistrării cererii de plată conforme.

XIII MONITORIZAREA PROIECTULUI

Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode monitorizarea fiecărui

proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va comunica beneficiarului

perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate de‐a lungul implementării, care vor fi

stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata de implementare a acestuia.

Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor

la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv

problemele și eventualele blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.

GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de monitorizare a

proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor,

rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL.

Monitorizarea proiectelor va începe odată cu semnarea primului Contract de Finanțare prin intermediul

sub‐măsurii 19.2 și se va finaliza la sfârșitul trimestrului 4/2019 ( Conf. Graficului de implementare depus de

către GAL la AFIR aferent sub‐măsurii 19.4.)

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie

incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de

finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti. GAL are posibilitatea de a

reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă forfetară cu respectarea prevederilor specifice din

Reg. 1303/2013.

XIV GAL VALEA DUNĂRII SUDOLT ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt, respectiv orasele: Bechet si Dabuleni si comunele
Afumati, Barca, Bistret, Calarasi, Carna, Catane, Gighera, Gangiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu
de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului, precum și persoanele juridice de drept român
care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL GAL Valea Dunarii Sudolt, au dreptul să
beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru
dezvoltare rurală.

GAL vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 si vineri intre orele 8:30 și 14:30 pentru a vă
acorda informaţii privind modalităţile de accesare a masurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau
sesizările dumneavoastră privind derularea SDL.

Personalul GAL vă poate acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că personalul GAL nu are voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

* * *


