Asociaţia Microregională Ţara Făgetului
Măsura 411.42
„Înfiinţarea grupurilor de producători”
Data lansării apelului de selecţie: 17.01.2014
Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL: 17.02.2014
ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale
Ţara Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în
intervalul orar 9.00 - 16.00.
Fondul disponibil, suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru
unui proiect este de 15.000 de euro
Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii,
conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate
măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA
ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI” PRIN VALORIFICAREA
POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI
IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL
CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE.
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare locala - miza interventiei
Măsura 142 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi
forestier” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi
silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi
comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la
cerinţele consumatorilor.
Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din
sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc
standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea
accesului la piaţă a propriilor membri.
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Realizarea de obiective de dezvoltare in sectorul agricol contribuie esenţial la dezvoltarea
echilibrată şi sustenabilă a microregiunii „Tara Fagetului”.
Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii
Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate:
În cadrul Măsurii 142 se acordă sprijin pentru grupurile de producători recunoscute
conform legislaţiei naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:
1. Sectorul agricol:
 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase
câmp);


horticultură ( flori, plante ornamentale);



viticultură (viţă de vie pentru vin);



creşterea animalelor pentru lapte;



creşterea animalelor (excluzând laptele);



granivore (porci şi păsări);



mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea
animalelor).

2.Sectorul forestier:
 produse lemnoase;

Beneficiarii:
Pot aplica grupurile de producători de pe teritoriul micro-regiunii conform prevederilor
legislaţiei în vigoare.






Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991
cu modificările şi completările ulterioare;
Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.

Nr. beneficiari pentru anul 2014 : 1
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Finanţare:
Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100%
Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 142 va fi:
de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ;

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea maxima eligibila de
15 000 de euro
Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea totala din ghidul
solicitantului pe masura 142 si totodata valoarea echivalenta costului total pe masura
conform Hotararii AGA nr. 5/06.0802013 si adresei AM – PNDR nr.64382/04.07.2013

Nr. de
proiecte
prevazute

Valoare
maxima
eligibila

Estimarea
costului
total pe
masura

Contributia

1

15000

15.000

12.000

FEADR masura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

3.000

0

Condiţiile minime pentru acordarea sprijinului sunt cele prevăzute în Fişa Măsurii - Anexa
8 ( – Măsura 142 “Înfiinţarea grupurilor de producători” ; link www.apdrp.ro
Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul,
Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu
proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 142 din PNDR,
www.apdrp.ro.
Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația prin
care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după
primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.
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ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR
1) Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului ” a
conformitatii şi eligibilitatii proiectelor;
2) Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către angajatii GAL;
3) Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea raportului de
selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi nefinanţate;
4) Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a GAL
„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”;
5) Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de
selectie a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi transmiterea
acestora către OJPDRP - Timis;
6) Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe site.
7) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional pentru Plati,
Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara.
Pentru Măsura 142 nu se aplică procedura de selecţie.
NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de
maximum 3 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd
investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.
Prin excepţie, durata de execuţie a contractului de finanţare este de
maximum 2 ani, pentru proiectele care includ investiţii simple de utilaje, instalaţii,
echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate şi a altor
mijloace de transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar şi/sau
adaptarea la standarde.
Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse
Reguli de aplicare


Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei
Comitetului de selectie;
 Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari;
.
Nr. Criteriul
Punctaj
alocat
1

Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului

 Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe
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Total
20

2

măsurile Programului de finantare – 5 puncte
 Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte
 Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte
 Formularea clară si eligibilitatea activitătilor – 5 puncte
Activitati de conservare – protectia mediului



3

4

Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte
Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza
conservarii si protectiei mediului - 10 puncte
 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor
Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al
Beneficiarului / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani
Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă este reprezentat de
tineri



5

Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte
Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10
puncte
 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor
Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR
Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR

6

Total
10
puncte
Total
10
puncte

Total
10
puncte

Toal 5
puncte

Proiecte inovatoare




7

Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte
Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte
Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul
resurselor
Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei

8

 Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte
 Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte
 Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor
Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile


9

puncte

Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile
– 1 punct
 Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte
 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor
Valoarea proiectului


Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte
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Total
10
puncte

Total
15
puncte

Total 5
puncte

Total
10

10

 Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte
 Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte
Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.

Total 100 puncte

Punctaj minim: 10 de puncte
Indicatori:
Indicator de realizare:
Numărul de beneficiari sprijiniti: 1
Volumul total al investiţiilor (Euro): 15.000 euro
Indicatori de rezultat:
Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33920 persoane (populaţia GAL)
Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru
măsura descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 28 februarie 2014 - sub forma
unui comunicat de presă si pe site-ul GAL.
*Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura
142 PNDR www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei
Microregionale Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: www.tarafagetului.ro
Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către
Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate
direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Grupului de Acţiune Locală – GAL
„Asociatia Microregionala Tara Fagetului” din comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava
nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro .
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puncte
Total 5
puncte

