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Anunt publicat in data 29.08.2014.

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR. 2 AFERENT
ANULUI 2014 ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA “ROMULA
MALVA”

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 2/2014 GAL “ROMULA
MALVA”
Grupul de Acțiune Locală Romula Malva, proiect finantat prin Axa IV
LEADER a PNDR, anunță prelungirea apelului de selecție nr. 2 aferent anului 2014
desfasurat în perioada 11 august 2014 – 29 august 2014, pana la data de 5 septembrie
2014, durata apelului de selectie dupa prelungire fiind 11 august 2014 - 5 septembrie
2014 pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:


Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii eligibili

*

Masura 413 – 322 : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale B
3
:
ONGş
ş
;
ş
/
ş
1

1

actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala
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;
*

Masura 421: Implementarea proiectelor de cooperare (Beneficiarii eligibili
pentru finantare în cadrul masurii 421 din cadrul PNDR sunt: Grupuri de Actiune Locala
beneficiare ale Masurii 431 – Sub3 . “
G
A
L
”
h
finantare cu APDRP în cadrul acestei submasuri; Alte persoane juridice organizate în
conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup
de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub3 . “
G
A
L
”
h
contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri.) *

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala, Fisei Masurii si Ghidului
Solicitantului aferent Masurilor 112, 322 si 421.
T
GAL “R
”
unitati
administrativ teritoriale, incluzand din punct de vedere al organizarii administrative 11
localitati din judetul Olt: Cezieni, Deveselu, Dobrosloveni, Draghiceni, Farcasele,
Gostavatu, Gradinile, Stoenesti, Studina, Traian, Vladila si una situata in judetul Dolj:
Diosti.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Romula Malva din Satul
Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni, Strada Tudor Vladimirescu nr.1, Camera 3,
jud. Olt, în perioada 11 august 2014 – 05 septembrie 2014, în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 9.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 05.09.2014, orele 16.00
Fondurile nerambursabile disponibile sunt:
•

Masura 411-112- Instalarea tinerilor fermieri; 40.000 Euro

•

Masura 413-322 - R
ș
ț

ț
ș

ș

Euro

2

;
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•

Masura 421- Implementarea proiectelor de cooperare 5.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect nu poate
depăși suma de 5.000 Euro pentru masura 421, 200.000 euro pe masura 413-322, 40.000
euro pe masura 411-112.Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de
5000 de euro. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
S

ț

:

ș
Comisiei de Selectie la spatiul rural
0 membri din spatiul urban.

.A
:7

ș

Anuntarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in aceasta sesiune de cereri de
proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie pâna la data de 15.09.2014,
GAL ș
. 9.
. S
5
R
S
ț
.
malva-gal.ro. In urma analizei contestatiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL pâna la data de 29.09.2014,
iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisa pâna la data
de 30.09.2014. Raportul de Selectie Final va fi publicat pe site-ul GAL dupa publicarea
Raportului de Solutionare a Contestatiilor.
P

ș
ș

ț
ț

Gh

S

3 2 si

421. D
Gh
S
ului si fisa masuriii aferente
. Documentele justificat
solicitantul în vederea
ț
sunt cele precizate in cadrul anexelor 1-3 aferente
fiecarei masuri. Beneficiarii eligibili pot fi: persoane fizice, persoane fizice autorizate,
intreprinderi individuale, micro-intreprinderi, administratii publice locale, ONG-uri etc. in
functie de categoria de beneficiari eligibili specificati in ghidul si fisa masurii aferente.
Docum
Gh
S
, precum
si in cadrul procedurii aferente Masurii 41. S
ț
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ț

OJPDRP

ț
aferente proiectului selecta
cu modelul anexat.
P
ț

ț

GAL
, in conformitate

APDRP

ț

S

ș

ț

ș

GAL
xelor 1- 6

:
-

Anexa 1.1: Criterii de Selecție Măsura 411-112;

-

Anexa 1.2: Criterii de Selecție Măsura 413-322;

-

Anexa 1.3: Criterii de Selecție Măsura 421;

I

ț

ș

112, 322 si 421 din
PNDR
ș
D
GAL R
.
D
D
J . O S .T
V
.
3. N
ț
contacta la adresa de e-mail coordonator@romula-malva-gal.
78 388 8. I
PNDR
ț
ș
Gh
S
respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro ,în vigoare
A
ț .

Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar:
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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
A SOLICITANTULUI

Solicitantul ……………………………………………………………………..
ca ma angajez sa raportez catre Asociatia Grup de Actiune Locala Romula Malva toate
platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate catre APDRP catre noi.
Raportarea o vom face dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la
efectuarea platii, in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii.

Data

Semnatura reprezentantului legal
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Anexa 1.1.
Criterii de Selectie Masura 411-112

Nr.
1.

Denumire criteriu
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta

Punctaj
30

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza
„S

”

Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.
2.

Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în proprietate întreaga
exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de
notar, conform legislatiei în vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din
exploatatie;
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte:
efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei

6

15

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ROMULA MALVA”
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, camera 3, Sat Dobrosloveni, Jud. Olt
contact@romula-malva-gal.ro | www.romula-malva-gal.ro | 0786038848
CIF 30777441 | Registru Special 6 din 03.10.2012
Contract de finanțare C431.2021243095805 din 21.12.2012 prin Axa 4 Leader – PNDR

înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA
nr. 40/2010).
3.

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei
în vigoare*).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din
urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie
în domeniul proiectului:
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr.
37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute
conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar
grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de
producatori în sectorul fructe si legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi constituite si
recunoscute la nivel local, judetean si national.
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*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap. 4.1.
Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.
4.

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu

15

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214
„P

A

–

”

PNDR

si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci
ani de la data semnarii angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:
1. Pajisti cu înalta valoare naturala
2. Practici agricole traditionale
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot
4. Culturi verzi
5. Agricultura ecologica
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta
ruficolis).
Criterii de selectie locala:
5.

Proiecte care introduc elemente inovative, precum exploatatii moderne – exemplu 15
pentru ceilalti fermieri din sectorul animal/vegetal sau mixt.
Se va acorda punctaj la acest criteriu de selectie pentru:
-

Investitiile care respecta Codul de bune practici agricole aprobat prin
Ordinul comun al Minis
ş G
A
. 8
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5ş
1270/2005.

A

P

ş D

R

.

-

Investitiile care respecta standardele pentru bunastarea animalelor

-

Investitii realizate pentru ameliorarea raselor si crearea de rase
specializate

6.

Proiecte care sunt prietenoase cu mediul inconjurator si adauga plus valoare masurii

15

prin elementele de protectie a spatiului natural.
TOTAL

100

IMPORTANT! Pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu exista punctaj minim.
IMPORTANT! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul
Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru obtinerea
sprijinului si pe toata perioada contractului de finantare.
Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agrícola cu
dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 4.000
Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie.
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recent
stabilita de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaboreaza decizia
de acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/
2006.
În cazul instalarii tinerilor fermieri, principiul finantarii nerambursabile este acela al acordarii unei prime de
instalare.
Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului. În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea
acestora, se face în functie de urmatoarele prioritati:
- solicitantul are în proprietate exploatatia agricola;
- solicitantul este membru al unei forme asociative;
- solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta.
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati, departajarea se va face în functie de criteriul de
departajare preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unitati de dimensiune economica (UDE)

9
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calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecarui criteriu de departajare, în urmatoarea
ordine:
1. numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie/ pasari, numar UDE cumulate;
2. numar de porcine la îngrasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate;
3. suprafata legume numar UDE cumulate;
4. suprafata pepiniere si plantatii de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE cumulate;
5. suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatiilor
de vita de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate;
6. suprafata culturi de câmp numar UDE cumulate;
7. suprafata culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul
producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numarul de
UDE.
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Anexa 1.2.
Criterii de selectie aferente Masurii 413- 322
Nr.
1.

Criterii de selectie generale confirm Ghidului
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investitie similara.

Punctaj
15

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi
localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate
componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin
comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste
punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele
în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru
investitii similare).
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se
va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie
electrica, gaz, statii de transfer).
2.

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:

Maxim 13
13

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)

7
5

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)
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- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad
ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului.
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de
procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul
unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul de saracie al comunei din
care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va
fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta
A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este
beneficiara a componentei majoritare din proiect).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
3

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala

5

sau judeteana.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala
sau
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respective (daca este
cazul).

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se încadreaza
într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
4

Proiecte integrate de investitii

7

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau
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din componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a
proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau
din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare
reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si
daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste
total sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
9

Proiecte de investitii în infrastructura sociala
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult .....................................
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale

Maxim 15
15
7
5

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ......................
- realizate de comune si A.D.I.-uri.....................................................

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se
prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite,
„
h ”
cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .

10

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a
mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material,
imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si
juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în

13

Maxim 20

20
5
3
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parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale .
- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai
daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate..

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute
investitii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia
„P
prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezamint
”
legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea
culturii traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice
recunoscute (muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala
);
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu
cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc},
arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural (fântâni, izvoare, cascade, pesteri,
arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel
national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista ariilor protejate la nivel
national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, în functie de importanta
elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean.
TOTAL Criterii generale

75

Criterii de selectie locale
11

Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator -minim 13
10.000 eur in dispozitive pentru energie verde ori actiuni de reciclare.

12

Elemente inovative şi tehnologii avansate, păstrând elementele de arhitectură
tradiţionale;

14

12
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TOTAL Criterii locale

25

TOTAL GENERAL

100

Pentru aceastra masura nu exista un prag minim de punctaj.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal,
.

Anexa 1.3.
Criterii de Selectie Masura 421

Nr.

Denumire criteriu
1. Proiectul implica mai mult de 2 GAL-uri din Romania

Punctaj

2. Proiectul implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER
3. Proiectul include activitati inovative

20
20
10

4. Proiectul combina obiectivele din diferite axe ale PNDR
5. Proiectul se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta

10

6. Proiectul respecta normele de protectie a mediului inconjurator
7. Proiectul se realizeaza cu implicarea tinerilor din zona rurala

10

10

10
PNDR

8. Proiectul urmareste

10

TOTAL

100

PUNCTAJ MINIM

20

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

15
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