ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
Contract de finanțare
C431.2021243095504/21.12.2012 prin
Axa IV LEADER – PNDR

Registru Special 32/17.10.2012 | CIF 30811799
0249-417-003| gal.plaiurileoltetului@yahoo.com
website: www.gal-plaiurile-oltetului.ro
Str. Florilor nr. 2, camera 3, Piatra Olt, Jud. Olt

Apel de selectie 2/2013
Criterii de selectie Masura 411-141

Nr. Denumire criteriu
Punctaj
1.
Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii Maxim
20
pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare1
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi
naţional. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente2 prin care să demonstreze că acesta
este membru al uneia din următoarele forme asociative:
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 20
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători,
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute 20
conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin
financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de
producători în sectorul fructe și legume;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperației 20
agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a 15
îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare.
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei 15
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
1

Forma asociativă trebuie să fie recunoscută, conform legislației naționale în vigoare, cu minim 6 luni
înainte de lansarea sesiunii de depunere proiecte și pe cale de consecință și solicitantul.
2

Documentele necesare pentru acordarea de punctaj la acest criteriu de selecție sunt cele prevăzute în
Ghidul solicitantului la Capitolul 4.1. Documentele necesare întomirii Cererii de finanțare și în Manualul de
procedură, aferente Măsurii 141.
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completările ulterioare;
2.

Solicitantul3 accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul 15
PNDR
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la
Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat
Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul
şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă
de cinci ani de la data semnării angajamentului.

3.

Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată
Este situată în:

5

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale
Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.
4.

Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de 30
ani, la data depunerii proiectului
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are
împlinită vârsta de 40 de ani.

5.

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru Maxim
30
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare:
a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare 30
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea
următoarelor standarde:
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se

3

Se va interpreta că solicitantul și nu un alt membru al familiei accesează Măsura 214
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aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul
Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform
Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 2008. Întreaga exploatație trebuie să se
regasească în localitățile din Anexa nr. 12.
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este
14.10.2013.
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru
ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite);
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să
prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele
menționate mai sus.
b. alt tip de investiţie

25

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să
prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la
standardele comunitare.
c. investiții realizate din fonduri proprii

20

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să
prezinte în Planul de afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse a se realiza, din
fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, până la sfârșitul anului 3.
TOTAL

100

Pentru această măsură, nu există punctaj minim.

IMPORTANT! Documentele atașate la dosarul Cererii de Finanțare pentru acordarea de
punctaj la Criteriile de selecție, nefiind condiții de eligibilitate, nu sunt verificate la
efectuarea conformității sau a eligibilității proiectului, acestea se vor analiza în etapa de
verificare a criteriilor de selecție (E 3.2 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție).
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IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în
cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii
obligatorii.
În cazul solicitanților care își prevăd investiții prin Măsura 121 și primesc punctaj la
acest criteriu de selecție, dar nu depun proiect conform pe acestă măsură, va inceta
sprijinul și se vor recupera integral fondurile plătite.
IMPORTANT! În situaţia în care un criteriu de selecţie nu este îndeplinit, punctajul de
selecţie pentru acest criteriu este 0.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de
semi – subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur
membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie agricolă.

