
Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODIȘUL MEDIAȘULUI

Ațel, nr 76, Județul Sibiu
Tel:  0752-108-092, Fax: 0269-515-577, Email: galpodisulmediasului@galpm.ro
www.galpm.ro

Anexa 5 la Hotararea CD nr 5/15.02.2018

varianta detaliată

Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului
anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:
M19.2(M8/3A) - 03/18 – 23.04.2018

Data lansării apelului
5 martie 2018

Data limită pentru depunerea proiectelor
23 aprilie 2018

Depunerea proiectelor:
5 martie 2018 - 23 aprilie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00, la
Secretariatul GAL Podișul Mediașului, comuna Ațel, nr 76.

Măsura de finanțare:
MĂSURA M8/3A - “PROMOVARE FORME ASOCIATIVE”

Fondul nerambursabil total disponibil: 60.000 EURO
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 60.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100%

Beneficiari Eligibili:
Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în
a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
 PFA/II/IF;
 microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 organizații neguvernamentale;
 comunele;

și
 cel puțin 2 fermieri înregistrați în registrul agricol al unei Comune din teritoriul GAL

Podişul Mediaşului;
Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu
sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul Mediaşului

APEL DE SELECȚIE
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Modelul cererii de finanțare:
Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii 8/3A, prezentată
în Anexa la apelul de selecţie.

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului
Pentru proiecte de investii:

Denumire document

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU
2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT PENTRU
EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE
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.
4. 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, 4.1a, 4.2 și 4.2a) 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.

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE
CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care
vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini
(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia
investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte
care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie
însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare.
10. 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
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 recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de



Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODIȘUL MEDIAȘULUI

Ațel, nr 76, Județul Sibiu
Tel:  0752-108-092, Fax: 0269-515-577, Email: galpodisulmediasului@galpm.ro
www.galpm.ro

3

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările
ulterioare.

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.
În acest 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.
12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE
ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările şi
modificările ulterioare (pentru modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi
modificările ulterioare (pentru modernizări)
12.2 (pentru investiţii noi):
a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE
ŞI CERTIFICARE
13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru
produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi
alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel european.
14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul
724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii
unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la
ultima plată).
15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE
CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014
privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
(pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru investiţii
în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima plată).
16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A
MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ.
COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI
DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"-
PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE.
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării
criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la
punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR,
ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente
înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL,
Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data
depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
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Pentru proiecte de servcii:

Lista documentelor

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care
au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare
anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri,
diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în
vigoare etc.)

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare
Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).
*În acest 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.

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția
Generală a Finanțelor Publice

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003,
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice,
pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de
lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile
de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea

1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul s erviciului.(de ex. contracte,
rapoarte de activitate etc.).
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rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de
vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din
punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și
fundații.

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.
41/2016.

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea
respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru
proiectele prin care se finanțează studii/ monografii).

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace,
perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este
obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse
care fac obiectul unei scheme de caliate)

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul
anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro)
este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care
rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care
să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din
Reg. 1305/2013)

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/
închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă*

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie
privind situaţia curentă.

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013)

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace,
perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este
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obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse
care fac obiectul unei scheme de caliate)

Alte documente justificative, după caz

Documente necesare la contractare:
Denumire document

7. 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)

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ŞI
SOCIALE ale liderului de proiect 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
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.
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 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.
9.1 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
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.

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura M8/3A”.
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Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
conformității, sunt disponibile în Anexa la apelul de selectie.

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:

1. Verificarea eligibilitătii solicitantului

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD,
cât și pentru FEADR?
2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie
răspundere, secțiunea (F) din CF?
2.Verificarea conditiilor de eligibilitate

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
EG2 - 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.
EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune
un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare.

EG4 - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de
marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse.
EG5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau
finalizat.
EG6 - Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii
din fișa măsurii.

EG7 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile
administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare STP
și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).
EG8 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din
unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului Național de Implementare a
STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).

Verificarea criteriilor de eligibilitate din fișa măsurii M8 / 3A – Promovare forme
asociative, specifice GALPM

EG9 – Investiția în active corporale se poate realize doar pe teritoriul GAL Podișul
Mediașului;
EG10 – Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute
prin măsură;

EG11 – Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
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EG12 – Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data
deciziei de finanțare

EG13 – Prteneriatul trebuie să faciliteze înființarea a cel puțin unui grup de producători /
unei cooperative agricole / societate agricolă / societate cooperativă agricolă, definite
conform legislației în vigoare;

EG14 – Forma asociativă înființată în cadrul proiectului de cooperare trebuie să facă
dovada comercializării producției agricole în procent de minim 15% din valoarea
nerambursabilă a proiectului;

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor
acesteia se realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a criterilor de
eligibilitate pentru Masura 8/3A”.
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
eligibilității, sunt disponibile în Anexa la apelul de selectie.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Podișul Mediașului, va fi realizată de către Comitetul de
Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de
Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea
de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de
selecție.

Atenție!

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat
de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă  poate fi
alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De
asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL
este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă,
această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de
către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele
eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea
criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării
acestora, în limita fondurilor disponibile.

În această situație, GAL va emite un raport de selecție suplimentar aferent aceleiași
sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în
urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizare contractelor,
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sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca
neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectat de către GAL, sume
rezultate din realocări financiare) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea
Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul
Raportului de Selecție (avizare și publicitate).

Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor și  Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor este prezentată pe site-ul www.galpm.ro (link http://www.galpm.ro/comitetul-
de-selectie).

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în articolul 6 al
documentului Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul
www.galpm.ro (link http://www.galpm.ro/regulament-evaluare-si-selectie), și prezentată în
Anexa la apelul de selectie.

Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul
în vederea punctării acestor:
Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza
formularului „Fişă de evaluare a criterilor de selecţie pentru Masura 8/3A” prezentată în
Anexa la apelul de selectie.

Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 15 puncte.

CS1. Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar scurt/piaţă locală
(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar
între producător și consumator;
Piața locală - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la
exploatația de origine a produsului.
Se va acorda punctaj dacă solicitantul îşi propune să comercializeze producţia realizată
de forma asociativă prin intermediul unui lanţ scurt sau unei pieţe locale.
Documente: memoriu justificativ
CS2. Solicitantul demonstrează experianţa relevantă în raport cu activitatea prevăzută
prin proiect

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Solicitantul va face dovada implementării unor proiecte similare, cel puţin un proiect în
domeniul dezvoltării/animării comunitare
Documente: portofoliu proiecte
CS3. Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux
operațional complet – ex consiliere producție, depozitare, marketing, procesare)

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Criteriul va fi punctat doar dacă proiectul va prevedea descrierea detaliată a etapelor (de
la materie primă locală până la desfacerea produsului  pe piață)
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Documente: planul de acțiune, planul de marketing
CS4. Dezvoltarea profesională și implicare - asigurarea sustenabilității post-proiect

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Planul de afaceri va conține modalități concrete de formare profesională a persoanelor
implicate şi descrierea sustenabilităţii proiectului
Documente: planul de acțiune
CS5. Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL - prioritizarea fermelor mici și
medii – aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Parteneriatul are în componență fermă mică (8.000 – 11.999 SO) sau medie (12.000 –
30.000 SO)
Documente: acordul de partneriat, calculul dimensiunii economice a fermei
CS6. Facilitarea înfiinţării a cel puţin două structuri asociative

(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Criteriul va fi punctat în cazul în care proiectul prevede înființarea a cel puțin 2 forme
asociative.
Documente:memoriu justificativ
CS7. Crearea de locuri de muncă
Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puţin un loc de muncă cu o jumatate
de normă și menținerea acestuia în perioada de monitorizare.

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Documente: cerere de finanțare

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele
criterii pentru departajare :

1 Facilitarea înfiinţării a cel puţin două structuri asociative
2. Experianţa relevantă în raport cu activitatea prevăzută prin proiect
3. Valoarea nerambrsabila totala a proiectului in ordine crescatoare

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate publicului larg în termen de cel mult 45
de zile lucratoare, de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi
postate pe site-ul www.galpm.ro, şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL.
GAL PM va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin Notificare
transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire
Procedura de anunțare a rezultatelor intermediare și finale este descrisă detaliat în
documentul “Procedura de evaluare și selecție” – anexa.

Date de contact:
Ovidiu Drăgușanu, Președinte, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Michael Klemens, Animator, tel 0741.084.585, email: klemens.michael@galpm.ro
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ANEXE:
Model cerere de finanțare.
Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare a conformității.
Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare a eligibilității.
Procedura de evaluare și selecție.
Fișa de de evaluare a criterilor de eligibilitate de verificare a eligibilității și
metodologia de verificare a criteriilor de selecție.

Secretar As. GALPM Presedinte As. GALPM
Schuster Willhelm Cristian Dragusanu Ovidiu


