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Anunț lansare apel depunere proiecte

Data publicării: 10/2013
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 5 / M112 / 2013
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est anunță lansarea, în perioada 04 noiembrie 2013 – 06 decembrie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte

pentru Măsura 112 – „Instalare tineri fermieri”.

Depunerea proiectelor pentru măsura 112 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est (com. Răstoaca) în intervalul orar 09:00 -
14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei
măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvranceasudest.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de
proiecte aferentă acestei măsuri este: 06 decembrie 2013, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se
va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est va notifica în scris și prin
intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.ro , în maxim 30 de zile ,pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de
către aceștia la sediul GAL.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 112 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunați la 0040.784.287.433 sau scrieți-ne la
adresa Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea, sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteți
obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est.

Definirea beneficiarilor
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor așa cum sunt definiți în subcapitolul 5.2. din PNDR și care îndeplinesc la

momentul solicitării sprijinului următoarele condiții:
1. Au vârsta sub 40 de ani și se instalează pentru prima dată în exploatațiile agricole, ca și conducători (șefi) ai exploatației;
2. Dețin sau se angajează să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfășoare.
3. Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației,
4. Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu

cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

Fondurile disponibile pentru Măsura 112 „Instalare tineri fermieri " sunt de 160.000 de Euro (661.104 Lei).
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de 40.000 de Euro.
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 40.000 Euro.
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Nivelul minim de calificare solicitat este:
 absolvent de liceu sau de școală profesională/școală de arte și meserii în domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol;
 absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.

Dosarele pentru accesarea Măsurii 112 trebuie sa conțină documente conform „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro).
Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretariatul Grupului de Acțiune împreună cu proiectul.

Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL.

Rezumatul cerințelor Planului de afaceri
Pentru acordarea sprijinului prin această măsura Planul de afaceri trebuie să cuprindă:

 scurtă descriere a situației curente;
 Obiectivele restructurării;
 Detalierea investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte desenată, dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate

avizele și autorizațiile, în conformitate cu legislația în vigoare;
 Schimbările de management solicitate;
 Pregătirea profesională solicitată;
 Tipul și cantitatea produselor obținute în timpul și după restructurare, inclusiv oportunitățile de piață;
 Demonstrarea viitoarei viabilități economice: costuri, venituri și cheltuieli realizate;
 Elemente referitoare la mediu;
 Evaluarea principalelor riscuri;
 Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective și etape.

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investițiile care se realizează demonstrând ca cel puțin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru
realizarea conformității cu standardele comunitare, modernizarea și dezvoltarea exploatației, astfel:
 construirea și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de ferma, incluzându-le și pe cele pentru protecția mediului;
 achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și

software specializate;
 achiziționarea de animale și după caz a cotei de producție;
 plantarea și replantarea plantelor perene;
 achiziționarea de teren pentru activități agricole.

Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investițiile care se realizează atât din sprijinul acordat prin măsura cât și/sau prin accesarea
măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”. Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și
consultanță pentru agricultori” și constituie document justificativ pentru accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole Beneficiarul va prezenta în
planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care dorește să-l obțină și prin accesarea altor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.
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Conformitatea primei etape cu Planul de afaceri va fi evaluată de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, nu mai târziu de 3 ani de la data
adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier, iar conformitatea completă nu mai târziu de 5 ani de la data adoptării
deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. Dacă solicitantul nu s-a conformat Planului de afaceri în momentul evaluării
acestuia, cu excepția situației când neconformitatea a fost determinată de cauze independente de voința sa, definite ca fiind cauze de forță majoră: inundații,
secetă prelungită, furtuni etc., pentru care se întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop, Agenția de Plăți pentru
Dezvoltare Rurală și Pescuit va proceda la recuperarea sprijinului, în condițiile pe care le va defini ulterior.

Decizia individuală de acordare a sprijinului se adoptă în termen de maxim 18 luni de la data instalării (data la care a preluat/înființat exploatația).

Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP (www.apdrp.ro) .

Criterii de selecție a beneficiarilor măsurii:
1. Solicitantul deține o fermă de semi-subzistență – 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul completează secțiunea specifică  „Stabilirea  dimensiunii  economice  a fermei” a
Cererii de Finanțare, din care va trebui să rezulte că exploatația agricolă deținută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 8 UDE.

2. Solicitantul  deține  o exploatație agricolă  (cu profil  vegetal/animal)  într-o zonă defavorizată – 15 puncte
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în:
 zona  montană  cu  handicap  natural  conform  Listei  Unităților  Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la

Ghidul Solicitantului;
 alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei  Unităților Administrativ  Teritoriale  din România  incluse  în Zonele  Semnificativ

Defavorizate/  Listei localităților din Zonele Defavorizate  de Condiții Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.
3. Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă – 30 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașează la Cererea de Finanțare documente prin care să demonstreze că,  deține
în proprietate întreaga exploatație:
 documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legislației în vigoare;
 documente  care  atestă  dreptul  real principal  de proprietate  al clădirilor  din exploatație;
 extras  din  Registrul  Exploatației  emis  de  ANSVSA/DSVSA  din  care  să rezulte: efectivul de animale deținut, al pasărilor și al familiilor de albine

și data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatației, însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislației în vigoare*) – 20 puncte
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașează la Cererea de Finanțare documente prin care să demonstreze că acesta
este membru al uneia din următoarele forme asociative, cu condiția ca solicitantul să facă parte dintr-o asociație în domeniul proiectului:
 grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de

producători, pentru comercializarea  produselor  agricole și silvice, cu modificările și completările ulterioare;
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 grupuri și organizații de producători în sectorul fructe și legume recunoscute 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;

 societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
 cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 organizații de îmbunătățiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 membrii ai unei asocia ii care este membră  în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative  pot fi constituite și recunoscute  la nivel local, județean și național.
*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele  descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1.

5. Solicitantul accesează măsura de agro-mediu – 15 puncte
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașează la Cererea de Finanțare documente prin care să demonstreze că acesta a
accesat Măsura 214 „Plăți de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul și-a asumat,  în mod  voluntar,  angajamente  de agro–mediu  pentru
o perioadă  de cinci ani de la data semnării angajamentului.
Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu:
 Pajiști cu înaltă valoare naturală
 Practici agricole tradiționale
 Pajiști importante pentru păsări-pachet pilot
 Culturi verzi
 Agricultură ecologică
 Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
 Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficolis).
Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 15 puncte

Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele:
 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare;
 Vor fi  selectate proiecte care vor avea o valoare a investițiilor mai mare.

Comitetul de selecție este format din:
- Reprezentanți autorități publice 2 persoane;
- Reprezentanți parteneri private 3 persoane.
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Declarație

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………................................................, domiciliat/ă în localitatea
………………….……..............., str. ………………………………………………………….……………...., nr. …..….., bl. ……..., sc. …...., ap. ……...,
județul ..................................., codul poștal ……...................,  posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr…..................,  CNP
.......................................................,    în  calitate  de  solicitant  al finanțării    GAL    Vrancea    Sud - Est, pentru proiectul cu titlul
………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
mă angajez ca:
 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data

semnării lui.
 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Vrancea Sud - Est toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. Să

realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de la
data efectuării plății.

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată).
 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului.

Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Vrancea Sud – Est orice modificare intervenită în
derularea contractului.

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt
pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data Semnătura


