Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Anunță,
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul

Măsurii 19.2_6.1/2B - ”Ajutor la inființarea de societăți pentru tinerii fermieri”,
conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației
GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA
Data lansării apelului de 12.07.2017
selecție
Data limită de depunere 11.08.2017
a proiectelor
Sesiunea este deschisă în perioada 12.07.2017-11.08.2017, sesiune
lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de depunere pentru
sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este
11.08.2017, ora 12:00.
Locul și intervalul orar Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_6.1/2B se va face la
sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTIîn care se pot depune
REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr. 26A, judeţul
proiectele
Ialomița, astfel :
- Luni – Joi : 09,00 – 13,00 ; Vineri : 09,00 – 12,00.
Fondul disponibil alocat Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_6.1/2B, în această sesiune
sunt de 385.419,47 euro.
în această sesiune
Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă
Suma maxima
pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani
nerambursabilă care
poate fi acordată pentru se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
proiecte
- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 18.000 SO și 30.000 SO
- 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 17.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă
de primă în două tranșe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea Contractului de
Finanțare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția
implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani
(cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la încheierea
Contractului de Finanțare.
Modelul de Cerere de finanțare (versiune editabilă), pe care trebuie
Model de Cerere de
să o folosească solicitanții, se găsește pe pagina web a GAL
finanțare
www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”.
Documente justificative Cererea de Finanțare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul
standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din
aceasta.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul
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odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele Fișei
măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de GAL
pentru această măsură sunt publicate pe pagina web a GAL –
www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”.
Cerințe de conformitate Conform formularului ”Fisa de verificare a conformitatii –
M19.2_6.1”, respectiv a formularului ”E1.2 - Fisa de evaluare
si eligibilitate pe care
generala a proiectului – M19.2_6.1”, publicate pe pagina web a GAL
trebuie să le
– www.galil.ro, la rubrica ”Masuri SDL”.
îndeplinească
solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare
a acestora
Selecția proiectelor se face în conformitate cu prevederile
Procedura de selecție
aplicată de Comitetul de ”Regulamentului de organizare și Funcționare al Comitetului de
Selecție și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor”, publicat pe
Selecție a GAL
pagina web a GAL, www.galil.ro, la rubrica ”Cine suntem”.
Atribuțiile Comitetului de Selecție și componența au fost elaborate
având în vedere capitolul XI- ,,Procedura de evaluare și selecție a
proiectelor depuse în cadrul SDL” din Strategia de Dezvoltare Locală
2014 -2020.
Criteriile de selecție cu Punctajele se calculează pe baza următoarelor criterii de selecție:
punctajele aferente,
CS1. Proiecte care au la bază comasarea exploatațiilor, având în
punctajul minim pentru vedere numărul exploatațiilor preluate integral:
selectarea unui proiect •Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole – 15
și criteriile de
puncte
•Solicitantul preia integral două exploatații agricole – 10 puncte
departajare ale
•Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă – 5 puncte
proiectelor cu același
punctaj, inclusiv
metodologia de verificare CS2. Proiecte propuse de beneficiari care dovedesc un nivel cât
a acestora
mai înalt de calificare în domeniul agricol:
•Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul
agricol – 25 de puncte
•Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul
agricol – 20 de puncte
•Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior
nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin
studii/curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar
sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională,
conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de
calificare profesională – 10 puncte.
CS.3 Proiecte propuse pentru sectoarele prioritare locale care
vizează sectorul zootehnic/mixt (bovine, ovine și caprine,
apicultură,) și vegetal (pomicultura și/sau producere de seminţe,
legumicultura, inclusiv producere de material săditor):

Adresa strada Școlii, nr. 26A, Munteni Buzău, Ialomița, cod 927185

Pagina 2

Telefon/FAX (+40)243.26.05.11
Web/Email http://www.galil.ro; galcazanesti@yahoo.com

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“
1) Sector vegetal:
• Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în
spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate),
inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume - 30 de
puncte
• Producere de sămânță /material săditor, inclusiv pentru
pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele pentru legumicultură
– 25 de puncte
• Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole – 20 de puncte
2) Sector zootehnic:
• Bovine (sunt incluse și bubalinele ) – 30 de puncte
• Apicultura – 25 de puncte
• Ovine și caprine – 20 de puncte.
CS.4 Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri
în cadrul formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 și care
dovedesc contribuția investiției propuse la realizarea Planului de
afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt și consolidarea
formei asociative locale – 10 puncte
CS.5 Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de calitate al
planului de Afaceri propus prin comercializarea producției
proprii în procent de peste 20% din valoarea primei tranșe de
plată înaintea solicitării cele de-a doua tranșe de plată – 20 de
puncte.
Pentru această măsură pragul minim este de 25 de puncte și
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la
finanţare!
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se
face în ordinea următoarelor priorităţi:
(1) nivelul de calificare în domeniul agricol;
(2) sectorul prioritar.
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi
priorităţi, departajarea se va face în ordine descrescătoare a
dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin
Standard Output (SO).
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se găsește pe
pagina web a GAL – www.galil.ro, în Fișa măsurii, Ghidul
solicitantului, Fișa de evaluare generală a proiectului și Manualul
de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de
finanțare pentru proiecte de investiții, sprijin forfetar și servicii
din SDL.
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Data și modul de
anunțare a rezultatelor
procesului de selecție

Date de contact GAL

Conform prevederilor ”Regulamentului de organizare și Funcționare
al Comitetului de Selecție și Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor”, publicat pe pagina web a GAL, www.galil.ro, la
rubrica ”Cine suntem”, astfel:
- După ce toate proiectele supuse selecției în cadrul unei măsuri
primesc Hotărâri de aprobare a punctajului, Comitetul de Selecție
emite raportul Intermediar. Raportul de Selecție Intermediar face
obiectul unei Hotărâri a Comitetului de Selecție.
- Raportul de Selecție Intermediar va cuprinde înscrise proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea
acestora (euro), numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de
Selecție intermediar va fi publicat pe pagina web a GAL Ialomița
Centrală. În baza acestuia, GAL Ialomița Centrală va transmite
rezultatele selecției către solicitanți.
- Beneficiarii care au fost notificați de către GAL Ialomița Centrală
asupra faptului că proiectele lor au fost declarate neeligibile sau nu
au fost selectate pot depune contestații la sediul GAL Ialomița
Centrală. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile
lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL Ialomița Centrală a
Raportului de Selecție Intermediară.
- Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele
care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluționării
contestațiilor Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un
Raport de Contestații care va fi semnat de către membrii comisiei și
va fi înaintat Comitetului de selecție GAL.
- În baza Raportului de Contestații, Comitetul de selecție va emite
raportul final de selecție care va cuprinde înscrise proiectele retrase,
neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea
acestora (euro), numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.
- În momentul emiterii Raportul de Selecție Final rolul Comitetului
de Selecție a proiectelor se încheie, pentru sesiunea de depunere
proiecte respectiva.
- După aprobarea raportului de selecție, GAL notifică beneficiarii.
GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA
sediul: comuna Munteni Buzău, str. Școlii, nr. 26A, județul Ialomița,
pagina web: www.galil.ro,e-mail: galcazanesti@yahoo.com.

Monitorizarea
proiectelor

Telefon/fax: 0243/260.511;
Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00.
Activitatea de monitorizare reprezintă activitatea de urmărire a
progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea
proiectelor, de colectare a datelor şi informaţiilor necesare urmăririi
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stadiului implementării tehnice a proiectelor (realizare fizică şi
rezultate).
Monitorizarea proiectului începe din momentul semnării
Contractului de finanţare şi se desfăşoară pe toată perioada de
implementare a proiectului, continuând pe o perioadă de 3 ani după
finalizarea activităţilor. Monitorizarea cuprinde două perioade :
a) Perioada de implementare efectivă a proiectului (până la
finalizarea activităţilor prevăzute în contractul de finanţare);
b) Perioada post-implementare (3 ani de la data finalizării
activităţilor prevăzute în contractul de finanţare).
Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 36
de luni. Aceasta cuprinde:
- durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a
Planului de Afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea
contractului şi reprezintă termenul limita până la care beneficiarul
poate depune ultima Cerere de Plată.
- la durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a
Planului de Afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile
calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.
În cazul proiectelor care vizează sectorul pomicol, prin excepţie de
la prevederile de mai sus, durata de execuţie a contractului este de
maxim 60 luni calculate începând cu data semnării Contractului de
Finanţare de ambele părţi. Aceasta cuprinde:
- durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a
Planului de Afaceri este de maxim 57 de luni de la semnarea
Contractului şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul
poate depune ultima Cerere de Plată.
În perioada de monitorizare a contractului de finanţare, Autoritatea
Contractantă va verifica menţinerea de către beneficiar a criteriilor de
eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de afaceri şi cerute la
acordarea celei de a doua tranşe de plată. Pe o perioadă de 3 ani
beneficiarul se obligă să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul
de Afaceri, parte integrantă din Cererea de Finanțare, să nu
înstrăineze exploatația parțial sau integral și să nu își înceteze
activitatea agricolă. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate
vor fi recuperate integral.
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