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Formularul AP 0.1 - sM 6.1, 6.3 / sM 19.2*
DECLARAŢIA DE EŞALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ
Submăsura:
Tip:
 1)
Beneficiar3):
Cod/dată contract/decizie de finanţare4): D
Cod/dată contract/decizie de finanţare4): C
 / 
Titlul proiectului
Valoarea totală eligibilă a deciziei de finanţare5):
Valoarea totală eligibilă a contractului/deciziei de finanțare5):
Rata ajutorului financiar nerambursabil:
%
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil6):         
Data7)
Module de tranşe de plată:
Tranşa I: 
Luna8)
Anul9)
Valoare totală10)  (75% din valoarea sprijinului)
din care ajutor financiar nerambursabil11)
Tranşa II: 
Luna12)
Anul13)
Valoare totală14) (25% din valoarea sprijinului)
din care ajutor financiar nerambursabil15)
* toate valorile se completează în Lei
** se va completa cu luna/anul - previzionată/previzionat pentru depunerea cererii de plată 
Beneficiar (reprezentant legal)
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume şi prenume16) 
Semnătura17)
*Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER va fi cea stabilită de GAL-uri în baza analizei SWOT din SDL, cu respectarea:- minim de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (i); (sM 6.1)- intervalul 4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (iii).(sM 6.3)Procentele tranșelor de plată și a intensității sprijinului pentru proiectele selectate de GAL vor fi conforme cu prevederile din fișa măsurii din SDL. Procentul producției comercializate în cazul proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fișa măsurii din SDL.
Metodologie de completare pentru Formularului AP 0.1 pentru sM 6.1, 6.3 / sM 19.2
1)         Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei/Contractului de finanțare, cu prima tranşă a cererii de plată
2)         Rubrica se bifează in cazul modificării in condiţii excepţionale (prelungire termen sau modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ
3)         Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform Deciziei/Contractului de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare
4)         Rubrica se completează cu Codul şi data semnării Deciziei/Contractului de finanţare menţionate pe prima pagină a Deciziei/Contractului  de finanţare, cu modificările si completările ulterioare
5)         Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Deciziei/Contractului de finanţare in lei, conform art 3(1) din Decizia/Contractul de finanţare
6)         Rubrica se completează automat cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Deciziei/Contractului de finanţare în lei, valoare care coincide cu cea menţionată la punctul 5)
7)         Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 0.1 la SAFPD-OJFIR
8)         Rubrica se completează cu luna previzionată pentru depunerea Dosarului cererii de plată tranşa I, Dosar care trebuie depus la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei/Contractului de finanțare semnate de către Directorul General Adjunct CRFIR
9)         Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru depunerea Dosarului cererii de plată tranşa I, Dosar care trebuie depus la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei/Contractului de finanțare semnate de către Directorul General Adjunct CRFIR
10)         Rubrica se completează automat cu valoarea totală în lei a Dosarului cererii de plată tranşa I, conform art 3(1) litera a) din Decizia/Contractul de finanţare, cu modificările si completările ulterioare
11)         Rubrica se completează automat cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii de plată tranşa I, valoare care coincide cu cea menţionată la punctul 10)
12)         Rubrica se completează cu luna previzionată pentru depunerea Dosarului cererii de plată tranşa II, Dosar care trebuie depus în maxim 33, respectiv 57 de luni pentru sectorul pomicol de la data semnării Deciziei/Contractului de finanţare de către Directorul General Adjunct CRFIR
13)         Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 12) pentru depunerea Dosarului cererii de plată tranşa II, Dosar care trebuie depus în maxim 33, respectiv 57 de luni pentru sectorul pomicol de la data semnării Deciziei/Contractului de finanţare de către Directorul General Adjunct CRFIR
14)         Rubrica se completează automat cu valoarea totală în lei a Dosarului cererii de plată tranşa II, conform art 3(1) litera b) din Decizia/Contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare
15)         Rubrica se completează automat cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii de plata tranşa II, valoare care coincide cu cea menţionată la punctul 14)
16)         Rubrica se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform art 1 din Decizia/Contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare
17)         Rubrica se completează cu semnătura reprezentantului legal 
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