
Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui"

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand
cu data de 25 februarie - 29 martie 2013 a primei sesiuni de primire a cererilor de
proiecte pentru Masura 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta"

Data publicarii: 25/02/2013 Data limita de depunere a proiectelor: 29/03/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" sunt de 37.500
euro. Suma care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii
411.41 este de 7.500 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei
„Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl
245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa
indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL
SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul
Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta,
Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –
publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta
electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente
masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune
Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter,
telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238
900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla
cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe
teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in



comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al
societatii civile si 3 din domeniul public.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu
depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu
Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, aferente Masurii
141.
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată şi documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor.
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele strategiei de dezvoltare Podu
Inalt, solicitantul va prezenta o adresa de la GAL Podu Inalt, in acest sens.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 141, disponibil pe site-ul Agenţiei
de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selectie de către GAL;

Beneficiarii măsurii sunt fermieri definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau
juridice, care practică în principal activităţi agricole - activitate principală conform
Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului - a căror
exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2
UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Aceştia sunt persoane fizice în vârstă de până la 40 de ani care prezintă un Plan de afaceri
pentru restructurarea exploataţiei agricole.
Persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează
să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare.
Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.

Definirea fermei de semi-subzistenţă
Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru consumul
propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea
economică a fermelor de semi-subzistenţă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni
viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate desfaşura şi activităţi non-agricole generatoare
de venituri.
Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă
dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute
standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de
dimensiune economică este de 1.200 Euro.
Definirea viitoarei viabilităţi economice:
După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economică a fermei de
semi-subzistenţă va fi demonstrată prin creşterea cu 20% a producţiei destinate
comercializării şi prin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ
cu situaţia iniţială menţionată în planul de afaceri.

Precizări privind acţiunile eligibile :



Tipuri de acţiuni materiale:
 construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la

nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software
specializate;

 achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;
 plantarea şi replantarea plantelor perene;
 achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt.

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL
Dosarul cererii de finantare este depus la sediul GAL Podu Inalt, unde vor fi verificate
conformitatea si eligibilitatea proiectului.

Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri: 3 reprezentanţi ai
administraţiei publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat si societăţii civile.

GAL Podu Inalt va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit
şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Descrierea criteriilor de selecţie
Punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu este descris in tabelul de mai jos.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obtină un proiect pentru a fi selectat este de 30 de
puncte.

Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea
sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

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 documente3 prin care să
demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme
asociative:
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa
Guvernului nr. 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 conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători

5



recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul
fructe și legume;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a
cooperației agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi
completările ulterioare.
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările

S2 Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu" din
cadrul 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

5

S3 Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată
Este situată în:
- 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.

1

S4 Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta
sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului
nu are împlinită vârsta de 40 de ani.

20

S5 Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare:
a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele
comunitare

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 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.

9



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

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

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.
Criterii de selectie locale

SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:
1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul agricol, forestier si alimentar
2. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii,
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
3. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si
alimentar
4. Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta
5. Promovarea agriculturii si a produselor ecologice
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele
strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

30

SGAL2 Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative)
Actiunea de promovare si marketing inovativ trebuie precizata in
planul de afaceri

30

Total 100



Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:

Notificarea solicitantilor se va face prin servicii postale pe adresa solicitantului/personal,
cu confirmare de primire.

Raportul de Selectie se va publica pe site-l GAL in termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la incheierea sesiunii de depunere a cererilor de finantare.

Data şi modul de anunţare a rezultatelor

Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise personal cu
confirmare de primire din partea solicitantului, in termen de 3 zile de la data aprobarii
raportului de selectie de catre Comisia de selectie GAL.

Declaratia beneficiarului prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate
platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar
Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu
privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.


