Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi,
Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,
tel. 0722727173, tel/fax 0358105840,
e-mail:galmmtmm@yahoo.com

V.L.
Apel de selecție măsura M 411.121
Data publicării: 18.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 411.121: 2/2014
GAL MMTMM anunță lansarea celei de a doua sesiuni de depuneri de proiecte din anul
2014 pentru Măsura 411.121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole” in perioada
18.04.2014 – 19.05.2014.
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.121 ,,Modernizarea exploatațiilor
agricole” sunt de 32.691 Euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în
cadrul acestei măsuri este de 25.000 Euro. Valoarea totală a unui proiect, pentru a
putea fi finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro și 400.000 euro.
Număr maxim de proiecte finanțate: 2;
Depunerea proiectelor pentru măsura 411.121 se va face la punctul de lucru GAL MMTMM,
din comuna Rimetea, nr. 58, judeţul Alba, Centrul Montan «Mărioara Pușcaș» în
intervalul orar: 10.00 – 14.00.
Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : 19 mai 2014, ora 12.00.
Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform fişei măsurii 121 din PNDR. Sunt exceptate de la
sprijinul prin acestă măsură organizațiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru
investiții sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca
beneficiari potențiali dacă se angajeazăsă se autorizeze până la data încheierii contractului de
finanațare.
Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiția ca
investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 121 din PNDR si cu Ghidul
solicitantului aferent masurii 121 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .
Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise
solicitanților de către GAL MMTMM.
Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la punctul de
lucru/sediul GAL MMTMM.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM, publicată
pe site-ul www.galmmtmm.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de
conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii

121 din PNDR (www.apdrp.ro),(versiunea11) cât și cele din Fișa măsurii 411.121
(www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL
MMTMM.
Solicitantul finanțării este obligat să depună o declarație prin care se angajează să
raporteze către GAL MMTMM toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate
de APDRP catre beneficiar. Modelul declarației solicitate este disponibil pe site-ul GAL
MMTMM: www.galmmtmm.ro, secțiunea Investiții.
Pentru proiectele care prevăd construcții și/sau montaj, solicitantul este obligat să
depună, împreună cu Cererea de Finanațare(versiunea5.8), Studiul de Fezabilitate și
Proiectul tehnic al investiției pentru care solicită finanțare.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția
proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de
selecție.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM, publicată
pe site-ul www.galmmmtmm.ro.
Nr.
Crt.

1.

Criterii de selectie generale (maxim 80 puncte)
SECTORUL VEGETAL

Exploataţii agricole care se adaptează la standardele
comunitare nou introduse.
NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL
Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele trei componente
(sectoare prioritare , energie regenerabila si irigatii) poate primi:

2.

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată
mai jos:
(i) legume;
(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii;
(iii) culturi de camp;
(iv) pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu exceptia
restructurarii/reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa;
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii, iii si iv care
au investitii in sisteme de irigatii, vor primi punctaj suplimentar
pentru acest criteriu de selectie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in sisteme de irigatii
se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala
eligibila a proiectului si se adauga la punctajul obtinut pentru sectoarele
prioritare.

Punctaj

N/A

Maxim
35
Maxim
25
25
20
18
15

5

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia
de
un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie
regenerabilă
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare
prioritare.

5

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obtinută să fie folosită în ferma.

3.

4.

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia
între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în
Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de
selecție
sunt:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16
aprilie 2008
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este
membru al
unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale
în
vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta
este:
membru al uneia din următoarele forme asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu
modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul
legume
și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de
sprijin
financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și
organizaţiilor
de producători în sectorul fructe și legume ;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificări şi completări ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări
ulterioare.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA
sau

5

5

-Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu

modificările
şi completările ulterioare
sau
- întreprindere familială constituită conform OUG
nr. 44/ 2008 cumodificări şi completări ulterioare,
care aplică în nume propriu.
5.

6.

7.

8.

9.

Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploatații vegetale în sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze la Cererea de finantare documente prin
care demonstreazaca exploatatia este inregistrata in sistemul de
productie ecologica (perioada de conversie/certificate). De asemenea,
trebuie sa descrie in Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ situatia
in care se regaseste.
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se
acorda in functie de ponderea suprafetei/suprafata totala.
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din
ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu
de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele

5

5

5

15

5

Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selecție specifice GAL MMTMM (conform PDL GAL MMTMM)
Nr. Criterii de selecție specifice(maxim 20 puncte)
Punctaj
crt.
1.
Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea
4
teritoriului GAL MMTMM;
2.

Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL
MMTMM, PNDR axele I-III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);

4

3.

Exploatatia agricola cuprinde echipamente, masuri si metode de
protecţie a mediului;

4

4.

In funcție de gradul de sărăcie al localității;
- localități cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) ............
- localități cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) ............
- localități cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) .....................

3
3
2
1

5.

6.

Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu
și lung la nivelul teritoriului;
- >5 locuri de muncă
- 4-5 locuri de muncă
- 3 locuri de muncă
- 2 locuri de muncă
- 1 loc de muncă

5

Titularul proiectului este tanar sub 40 de ani

N/A

5
4
3
2
1

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru sectorul vegetal pentru a
putea fi selectat este de 7 puncte.
Nr.
Crt.

Criterii de selectie generale (maxim 80 puncte)

Punctaj

SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR

ATENȚIE! În cazul în care proiectul cuprinde și investiții referitoare la
implementarea celor două standarde, acest criteriu de selecție nu se
punctează
1.

2.

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele
comunitare nou introduse
Exploataţii din sectoarele prioritare. Criteriul de selecție nr. 2
cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată
mai jos:
(i) bovine
- carne
- lapte

N/A

Maxim
40
Maxim
35
35
20

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție
(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare
(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia
de
un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie
regenerabilă
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare
prioritare.

20
23
30
20
16
20

5

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obtinută să fie folosită în ferma.

3.

4.

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta poate varia
între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate
în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de
selecție sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008).
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este
membru al
unei forme asociative, recunoscute conform legislației naționale
în
vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta
este
membru al uneia din următoarele forme asociative::
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu
modificări și completări de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea
nr. 233/2005.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații

2

4

5.

6.

7.

8.

9.

profesionale (asociații) din componența unei OIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu
modificările
şi completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008,
care
aplica in nume propriu.
Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem
ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin
care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de
producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea,
trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia
în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/
numărul total de animale a exploataţiei.
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din
ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu
de selecție sunt următoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/ 2008),
cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei
Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de

5

4

5

15

5

Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selecție specifice GAL MMTMM (conform PDL GAL MMTMM)
Nr. Criterii de selecție specifice(maxim 20 puncte)
Punctaj
crt.
1.
Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea
4
teritoriului GAL MMTMM;
2.

Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL
MMTMM, PNDR axele I-III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);

4

3.

Exploatatia agricola cuprinde echipamente, masuri si metode de
protecţie a mediului;

4

4.

In funcție de gradul de sărăcie al localității;
- localități cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) ............
- localități cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) ............
- localități cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) .....................

3
3
2
1

5.

6.

Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu
și lung la nivelul teritoriului;
- >5 locuri de muncă
- 4-5 locuri de muncă
- 3 locuri de muncă
- 2 locuri de muncă
- 1 loc de muncă

5

Titularul proiectului este tanar sub 40 de ani
TOTAL

N/A
100

5
4
3
2
1

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este
de 15 puncte.
Data și modul de anunțare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea
Raportului de Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 30.05.2014.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, e-mail: galmmtmm@yahoo.com, office@galmmtmm.ro
Telefon/fax: 0358105840;
Moisă Vasile: 0722727173; 0766426439
Baldea Iuliana: 0723181297
Baciu Coriolan: 0744560815
Program de lucru cu publicul: zilnic orele 9.00-15.00
La cerere, se poate pune la dispozitia solicitanților varianta electronică (suport
CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, la
sediul GAL MMTMM.

