Varianta simplificată.
Apel de selecție măsura M 16.7/2A
Data publicării: 29.12.2020
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 16.7/2A: II 2020
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2020 pentru Măsura
16.7/2A ,, Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice
utilizând surse regenerabile” în perioada 29.12.2020 – 29.01.2021.
Fondurile disponibile pentru M16.7/2A,, Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile ” sunt de 200.000 Euro.
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 80.000 de euro și maximum 200.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Depunerea proiectelor pentru măsura 16.7/2A,,Cooperare pentru abordări comune privind
proiectele de mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile” se va face la sediul social al
GAL MMTMM, din sat Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 8.00
– 13.00.
Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : vineri 29.01.2021, ora 1300.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul
finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent Măsurii 16.7/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro).
Beneficiarii măsurii sunt:
Solicitanţii eligibili pentru măsura 16.7/2A -„Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile” sunt PARTENERIATELE constituite în baza
unui ACORD DE COOPERARE din minim doi parteneri din categoriile de mai jos:
a) instituții de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice specifice sau ONG-uri cu
experiență în dezvoltare comunitară din proximitatea teritoriului GAL MMTMM
b) actorii implicați în agricultură și industria alimentară (fermieri /grup de producători/ o cooperativă sau
silvicultor/un composesorat) și societăți comerciale, posesori de terenuri agricole sau silvice, care
desfăsoară activități agricole și/sau nonagricole sau care încep o activitate sau serviciu în folosul propriu
sau al membrilor parteneriatului.
Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de partenerii inițiali se
pot alătura și alți parteneri relevanți.
În toate cazurile, actorilor de la punctul b) li se vor cere să aibă o identitate legală (ONG,
COOPERATIVĂ) înainte de implementarea planului de afacere.
Instituțiile de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice pot fi instituții de sine stătătoare sau
din cadrul universităților de profil.
Entitățile de la punctul b) pot fi:
 Fermieri (persoane fizice și/sau entități cu formă de organizare juridică);
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol;
 Organizații neguvernamentale
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 Consilii locale, prin intermediul UAT-urilor.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului.
Modelul cererii de finantare ce va fi utilizat de solicitanti se regaseste pe site-ul GAL MMTMM
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi
în conformitate cu cerințele fișei măsurii 16.7/2A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 16.7/2A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție .
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 sediul GAL MMTMM.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815
La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică
(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii.
PRESEDINTE
GOG VASILE

SECRETAR
IGNAT GEORGE ADRIAN
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Varianta detaliată
Apel de selecție măsura M 16.7/2A
Data publicării: 29.12.2020
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 16.7/2A: II 2020
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2020 pentru Măsura
16.7/2A ,, Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice
utilizând surse regenerabile” în perioada 29.12.2020 – 29.01.2021.
Fondurile disponibile pentru M16.7/2A,, Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile ” sunt de 200.000 Euro.
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 80.000 de euro și maximum 200.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Depunerea proiectelor pentru măsura 16.7/2A,,Cooperare pentru abordări comune privind
proiectele de mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile” se va face la sediul social al
GAL MMTMM, din sat Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 8.00
– 13.00.
Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : vineri 29. 01. 2021, ora 1300.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul
finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent Măsurii 16.7/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro).
Beneficiarii măsurii sunt:
Solicitanţii eligibili pentru măsura 16.7/2A -„Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile” sunt PARTENERIATELE constituite în baza
unui ACORD DE COOPERARE din minim doi parteneri din categoriile de mai jos:
a) instituții de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice specifice sau ONG-uri cu
experiență în dezvoltare comunitară din proximitatea teritoriului GAL MMTMM
b) actorii implicați în agricultură și industria alimentară (fermieri /grup de producători/ o cooperativă sau
silvicultor/un composesorat) și societăți comerciale, posesori de terenuri agricole sau silvice, care
desfăsoară activități agricole și/sau nonagricole sau care încep o activitate sau serviciu în folosul propriu
sau al membrilor parteneriatului.
Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de partenerii inițiali se
pot alătura și alți parteneri relevanți.
În toate cazurile, actorilor de la punctul b) li se vor cere să aibă o identitate legală (ONG,
COOPERATIVĂ) înainte de implementarea planului de afacere.
Instituțiile de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice pot fi instituții de sine stătătoare sau
din cadrul universităților de profil.
Entitățile de la punctul b) pot fi:
 Fermieri (persoane fizice și/sau entități cu formă de organizare juridică);
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol;
 Organizații neguvernamentale
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 Consilii locale, prin intermediul UAT-urilor.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului.
Modelul cererii de finantare ce va fi utilizat de solicitanti se regaseste pe site-ul GAL MMTMM
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi
în conformitate cu cerințele fișei măsurii 16.7/2A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 16.7/2A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție .
Documentele necesare depunerii Cererea de finantare *
1.
2.
3.
4.

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanţare:
Planul de proiect și/ sau
Studiu de fezabilitate
Acordul de cooperare al parteneriatului
Documente solicitate pentru terenul agricol / document pentru efectivul de animale
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri
(4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în
vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare
ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.

5. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate
investiţiile
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri
(4.1) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare,
aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii
ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.
6. Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care
vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
NOU! AFIR va obține Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului ( teren/clădire) pe baza datelor
cadastrale înscrise de către solicitant in Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată .
Atenţie!
În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un
credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a
creditului.
7. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii
(noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca
necesare fazei urmatoare de autorizare.
7 ! Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:
7.1 document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se
derulează operațiunile cu AFIR);
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8. ! Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:
8.1 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale ale liderului de proiect şi sociale emise
de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de
lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul
de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de
restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală,
pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.
8.2 Cazierul judiciar al reprezentantului legal al liderului de proiect. Extrasul cazierului judiciar
se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. ! Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:
9.1
Document emis de dsvsa judeţeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre
AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.
9.2 Document emis de dsp judeteană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre
AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, .

Atenție!
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii
utile/ Protocoale de colaborare.
10.1 Autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel
mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se autorizează/avizează
conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.
10.2 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune.- se va depune
la momentul încheierii contractului.
Atenție!
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii
de finanțare.
11.1 Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în
vigoare.
11.2 Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și
completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și
completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind
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recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea
produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare.
11.3 Act constitutiv, Statut si hotarirea de inscriere in registrul Asociatiilor si Fundatiilor
pentru asociatii.
În caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient,
evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să
le conțină.
12. Document emis de ANPM pentru proiect
13. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
14. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)
Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
EG1. Solicitantul propus trebuie să fie liderul unui parteneriat alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai
mulți, așa cum este definit în secțiunea „Beneficiarii măsurii ”.
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului
pentru accesarea sprijinului FEADR şi după caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de
identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de
parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării
experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC.
EG2. Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza planului de proiect și a activităților din cererea de
finațare.
EG3. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului
pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de
identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de
parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării
experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC.
EG4. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel
puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului
pentru accesarea sprijinului FEADR
EG5. Proiectul propus de parteneriat va fi nou și nu va fi în curs de desfăşurare sau finalizat;
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere și se verifică
în baza de date AFIR dacă există în derulare sau finalizat un proiect identic. Se analizează componența
parteneriatelor cu proiecte identice. Dacă parteneriatele au aceeași componență proiectul nu este
eligibil
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EG6. Durata de implementare a unui proiect este de maximum 3 ani.
Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în contractul de finanțare pentru derularea
proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea duratei acordului.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos:
Nr.
crt.
1.

Principii şi criterii de selecție

 Principiul respectării temelor și direcțiilor prioritare în funcție de Strategia Max.25 p
Națională de Dezvoltare-Cercetare și Inovare 2014-2020 și/sau Strategia de
Cercetare - Dezvoltare - Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020- 2030
1.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici,
procese pentru:
a) Valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol.
b) Diversificarea materiilor prime agricole cu proprietăţi nutritive
superioare în vederea obţinerii de alimente sănătoase.
c) Obţinerea de suplimente alimentare din produse agricole.

2.

3

Punctaj

25 p
15 p.
10 p

Prioritizarea în funcție de numărul de parteneri beneficiari ai M 6.1/2A Max. 20 p
Dezvoltarea fermelor zootehnice din SDL GAL MMTM
peste 5 parteneri directi sau membrii din asociatii/cooperații partenere
20p
beneficiari ai M6.1/2A-Dezvoltarea fermelor zootehnice din SDL GAL
MMTMM
1-5 parteneri directi sau membrii din asociatii/cooperații partenere
15 p
beneficiari ai M6.1/2A -Dezvoltarea fermelor zootehnice din SDL GAL
MMTMM
fără parteneri direcți sau membrii din asociații/cooperații partenere
0p
beneficiari ai M6.1/2A -Dezvoltarea fermelor zootehnice din SDL GAL
MMTMM
Prioritizare în funcție de numărul partenerilor care au accesul asigurat prin Max. 35 p
drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de
acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de
acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau POIM.
peste 3 parteneri care au accesul asigurat prin drumuri înființate, extinse
și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în
situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL
MMTMM, PNDR, POR sau POIM.

35 p
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4

1- 3 parteneri care au accesul asigurat prin drumuri înființate, extinse și/sau
15 p
modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri
Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM,
PNDR, POR sau POIM.
fără parteneri care au accesul asigurat prin drumuri înființate, extinse și/sau
0p
modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri
Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM,
PNDR, POR sau POIM.
Sustenabilitate, modul de continuare a activității după finalizarea proiectului Max. 20 p
(se va mentiona în capitolul 9 – „Sustenabilitate, modul de continuare a
activității după finalizarea proiectului” al planului de proiect forma de
continuare a parteneriatului).
Parteneriatul se va constitui intr-o cooperatie
20 p
Parteneriatul se va constitui intr-o asociatie
10 p
Parteneriatul va continua in forma initiala
TOTAL

0p
100 p

În caz de punctaj egal departajarea se va face în ordinea descrescătoare a numărului partenerilor.
Au prioritate proiectele cu mai mulți parteneri.
Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM.
Procedura de evaluare si selecție va respecta „PROCEDURA de evaluare și selecție a proiectelor
depuse în cadrul SDL GAL MMTMM 2014-2020 – varianta 02 din 06.08.2019” publicată pe siteul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM.
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.
Evaluarea proiectelor se realizează dupa terminarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare.
Punctajul total pentru construcţia, extinderea şi / sau modernizarea reţelei rutiere este de max.
100 p.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este de 15 puncte.
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 80000 de euro și maximum 200.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile
specifice măsuri 16.7/2A, așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care
planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1 si 4.1a ),
atunci costurile sunt acoperite din sub-măsurile 16.7/2A în conformitate cu rata maximă a ajutorului și
sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.
În cazul tuturor produselor de calitate menționate mai sus nu vor fi eligibile cheltuielile aferente
certificării.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe
proiect depus.
Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea
de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare.
Sprijinul nerambursabil presupune:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
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 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
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 09.02.2021
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815La cerere, se poate pune la dispoziția
solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit
a informațiilor detaliate aferente măsurii.
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