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APEL DE SELECTIE NR. L12822
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Mfisura M4/2A -
Sprijinirea fsrmelor asociative din sectoarele agricole

teritoriul GAL,,CAmpia Burnazului"

VERSIUNE DETAI-hTA

pr6orfitare din
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DATA POSTARI APEI
Misura lansatl
Asociatia Grupul de Acliune Locali ,,C6mpia Burna
proiecte pentru m5sura M4l2A - SprUinirea formelor asociative din sectoarele agricole prioritare
din teritoriul GAL,,Cf,mpia Burnazulul".

Data lansirii apelului de selec|le

Proiectele se vor depune incepand cu data de 22 noiembrie2022, ora 08:30.

Data limitii de depunere a proiectelor

Froiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie2022, ara 16:30.

itocul $i interualul orar ln care se pot depirne proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL,,CAmpia Burnazului", din Comuna Peretu, judelul Teleorman, ?n

interualul orar 08:30 - 15:30.

Fondul disponibil alocat ln sesiune

Fondul disponibil/misura: 312,925,09 Euro

Valoarea sprijinululnerambursabil este de maxim 170.000,00 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabilva fi de 70% 9i poate ajunge p6n6 la g0%, in cazul:

- Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu v6rsta p5ni la 40 de ani, inclusiv la data depunerii

Cererii de finanlare;
- Investiliilor legate de operafiunile prevdzute la art. 28 (Agromediu) gi art. 29 (Agricultura

ecolcgicd) din R(UE) nr. L3O5/20L3;

- Investifiilor in zone care se confrunti cu constringeri semnificative, menfionate la art. 32

R(UE) nr, 1305/?013 - localitSlile in dreptul cirora existi menliunea ANC SEMN - peste 5ff26

din terenurile agricole ale membrilor cooperativei se regisesc in aceste zone,

Modelul de cerere de finantare pe care trebuie s5-l folosescll solicitantii {versiune editabili)
Modelul de cerere de finantare pentru masura M4l2A, pe care trebuie si il foloseasci solicitanlii se

gEsegte publicat in format editabil pe site-ul GAL ,,C0mpia Eurnazului", www.campiaburnazului.ro,

sectiunea Mdsuri,
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Documentele justificative pe care trebuie sd le depuni solicitantul odati cu depunerea proiectului

Documentele justificative pe care trebuie sd le depund solicitantul odatd cu depunerea proiectului

sunt menlionate in Ghidul Solicitantului aferent mdsurii M4l2A, la Capitolul 8: Completarea,

depunerea 9i verificarea dosarului cererii de finanlare.

Cerinlele de conformitate gi de eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineascS solicitantul, inclusiv

metodologia de verificare a acestora

Cerinlele de conformitate pe care trebuie s5 le indeplineasci solicitantul, inclusiv metodologia de

verificare a acestora sunt menfionate in ghidul solicitantului aferent misurii M4/2A, la Capitolul 8:

Completarea, depunerea gi verificarea dosarului cererii de finanfare. De asemenea, pentru

transparenfa procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL,,C6mpia Burnazului",

www.campiaburnazului,ro, Secliunea Mdsuri, se gdsegte publicatd fisa de verificare E1.1LG Fisa de

verificare a conformitelii, inso!it; de metodologia de verificare aferentS.

Cerinlele de eligibilitate pe care trebuie si le indeplineasci solicitantul, inclusiv metodologia de

verificare a acestora sunt menlionate in Ghidul solicitantului aferent misurii M4/2A, la Capitolul 4 -

Condilii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. De asemenea, pentru transparenla

procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL ,,C6mpia Burnazului",

www.campiaburnazului,ro, Sec!iunea Mdsuri, se gdsegte publicati figa de evaluare E1.2LG Figa de

verificare a criteriilor de eligibilitate, insoliti de metodologia de verificare aferentd

Procedura de selecfie aplicatd de Comitetul de Selecfie al GAL

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina de internet

aGAL,,C6mpiaBurnazu|ui,,,@,sec!iuneaProceduri.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect 9i

criteriile de departajare ale proiectelor cu acelagi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a

acestora

Nr.

crt.
Criterii de seleclie Punctaj

cs1 Principiul reprezentativitilii organiza1iilor de producitori (numirul de membri)

Grupul/ organizatia de producitori are in componenta:

Max.30

a) mai mult de 7 membri 5U

b)7 membri 15

c) 6 membri 5

Metodologia de verificare: Numbrul membrilor se va verifica in statutul organizatiei

de producdtori. Verificarea criteriului de selectie se bazeazl pe documentele

justificative prezentate de cdtre solicitant la momentul depunerii CF. Dupa

contractare, av6nd in vedere caracterul stimulativ al sprijinului, numirul membrilor
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grupului de producitori, beneficiar de sprijin, poate inregistra cre;teri firi nici o

restriclie, in perioada de implementare a proiectului, numerul membrilor nu va

scidea sub valoarea pentru care s-a primit punctaj. in cazul retragerii anumitor

membrii, grupul/organizalia de producitori va coopta noi membrii astfel inc6t

atingerea obiectivelor din proiect si nu fie afectatS.

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmitorul document:

documentele constitutive ale organizatiei de producitori.

cs2 Proiecte care promoveazd actiuni de protectia mediului (ex: utilizarea energiilor

alternative)

20

Metodologi:r de verificure:
Vor fi prioritizate proiectele care promoveazl. aclivildli de proteclie a mediului ;i
utilizare eficientd a resurselor (ex: gestionarea eficient[ a gunoiului de grajd,

agricultura de precizie, in vederea protejdrii solului qi a utiliz[rii cAt mai eficiente a

apei, energiei qi inputulilor).
Acest criteriu de seleclie se va puncta daci in cadrul planului de afaceri, solicitantul

integreazd cel pulin o acliune de protecfie a mediului qi utilizare eficientd a resurselot'

plecum:

- combaterea biologicd a dSundtorilor/ polenizare biologici (exemple: capcane

cu feromoni 5i utilizarea prbditorilor naturali, polenizare biologici cu bondari

etc.);

- utilizare de energie din surse regenerabile (exemple: panouri solare,

instala!ii/echipamente pentru transformarea biomasei etc.);

- producere de compost in scopul folosirii ca ingrSgimAnt, gestionarea eficienti

a gunoiului de grajd peste nivelul minim previzut la eligibilitate.

Exemplele de mai sus nu sunt limitative.
Pentru. a.eortlarea punetajului lu ueest eriteriu se oeritica
tnrntdtortt I tI oeume rtt: S tud iu de fezabi litate.

cs3 Proiecte care promoveazi ac!iuni inovative (ex: proiecte care utilizeazd noi

tehnoloeii etc)

20

Metodologia de vcrifieare:

Vor fi prioritizate proiectele care prolnov eazd, activitdfi inovative (ex: cregterea

ploducliei, reducelea consumului de combustibil, imbundtdlirea condiliilot' de lucru ale

fermierilor, menfinerea structurii solului, conservarea Ei imbundtdlilea caracteristicilot'

solului, scddere semnificativd a riscului de eroziune, creEterea rezervei de apd din sol,

etc).

Acest criteriu de selecfie se va puncta dacd in cadrul planului de afaceri, solicitantul

integreazd investilii referitoare la agricultura rle preeizie.

Acesta este un concept modern de rnanagement al agricultulii ce utilizeazd tehnici

digitale pentru monitorizarea gi optimizarea proceselor de producfie din agriculturd

(Raportul Parlamentului European privind agricultura de precizie qi viitorul agriculturii
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in Europa defineqte termenul astfel).

Exemple:

- utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina necesarulde apd

gi fertilizanli gi aplicarea variabilS a acestora, pentru a monitorizarea sinitalii
culturilor gi gradul de dezvoltare etc;

- utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina starea de

vegetalie/ calamitate a culturilor pentru a putea constata gi evalua daunele

cauzate de seceta pedologicb severS;

- utilizarea retelelor de senzori pentru a determina umiditatea din sol, in scopul

irigirii eficiente;

- utilizarea Sistemului Global de Pozilionare pentru limitarea tasbrii solului gi

limitarea consumului de combustibil;

- utilizarea robolilor at6t in sectorul vegetal cdt gi in cel zootehnic;

- utilizarea senzorilor gi automatizirii pentru optimizarea culturilor in spalii

protejate;

- utilizarea aplicaliilor mobile in scopul interpretirii datelor colectate la nivelul

fermelor 9i aplicbrii tratamentelor specifice.

Pentru. u,cordureu punetuju.Iu.i Ia an,est eriteriu, stp oerificu
u rn td,to ru l d. o c t u t t a n t: S tud i u de fezabil rtate.

cs4 Principiul sectorului prioritar

Solicitantuligi va desfSgura activitatea in urmitoarele domenii:
Max.30

A) Sector vegetal

A1. Legumiculturd (se referS at6t la legumele in c6mp cit gi la celein spatii protejate,

inclusiv ciupercSriile din spaliile climatizate), inclusiv producere de material siditor/
s5m6n!5 de legume;

30

A2. Cultura mare 15

B) Sector zootehnic

81. Ovine 9i caprine
5U

82. Bovine (sunt incluse si bubalinele) 20

83. Apiculturd 1n

Metodologia de verificare:

Pentru acordarea punctajului de seleclie se va !ine cont de ponderea culturilor sau

speciilor de animale in cadrul calculului SO care trebuie si fie dominantS in total SO

exploatatie.

A) Sector vegetal

41. Sectorul vegetal alcatuit majoritar din cultura de legume;

A2. Sectorul vegetal alcatuit majoritar din cultura mare.

Pentru scordorea punctojului ls acest criteriu pe sectorul vegetol, se verifica

urmdtoqrele documente: copie din Registrul ogricol emis de Primdrii octuolizotd in

onul depunerii Cererii de finantare cqre sd confirme dreptul de folosintd (proprietote/
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Punctajul minim admis la finanfare: Pentru aceast; misurS, pragul minim este de 5 puncte 9i

reprezintS pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finantare nerambursabil;.
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:

1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care promoveazd actiuni de proteclia mediului, in sensul

prioritizirii proiectelor care au oblinut punctaj la acest criteriu;

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte care promoveaz5 actiuni inovative, in sensul prioritizirii
proiectelor care au oblinut punctaj la acest criteriu;

3. Criteriul de departajare 3: Principiul reprezentativitd!ii grupurilor/organiza!iilor de

producdtori, av6nd prioritate solicitantii cu numir mai mare de membri;

4. in cazul in care in continuare existd proiecte cu acelagi punctaj, departajarea se va face in

ordinea descrescStoare a dimensiunii economice a exploata!iei agricole exprimate prin

standard output (SO),

Data gi modul de anunlare a rezultatelor procesului de seleclie (notificarea solicitanlilor,

publicarea Raportului de Selectie)

Evaluarea proiectelor trebuie si se realize 9i finalizeze in termen de maxim 90 de zile calendaristice

de la inchiderea apelului de seleclie de proiecte.

in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la finalizarea evaludrii proiectelor, la nivelul GAL se

elaboreazi gi se publicd Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile,

proiectele neeligibile gi proiectele retrase.

in termen de maxim 1-O de zile lucritoare de la publicarea Raportului de evaluare, Comitetul de

Seleclie a Proiectelor va emite un , in care vor fi inscrise proiectele

retrase, neeligibile, eligibile neselectate gi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor,

iar pentru proiectele eligibile punctajulobtinut pentru fiecare criteriu de selectie.

in baza Raportului de Selectie Intermediar, GAL va transmite notificdri beneficiarilor cu privire la

rezultatul procesului de evaluare;i seleclie. NotificSrile vor fi transmise de GAL prin email, cu

confirmare de primire din partea solicitan!ilor. Notificari cu privire la rezultatul procesului de

*

Y
arendd/ concesionare) ol terenului/ t'ermei zootehnice/ onimolelor (doar proprietate)

inregistrote pentru bozo de producfie, cu gtompilo primdrieigi menliuneo "Cont'orm cu

origi nolul" ; declaratie APIA.

B) Sector zootehnic

81. Sectorul zootehnic alcatuit majoritar din efectiv de ovine 9i caprine;

82. Sectorul zootehnic alcatuit majoritar din efectiv de bovine;

B3. Sectorul zootehnic alcatuit majoritar din apiculturS.
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de seleclie.

Solicitanfii ale ciror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile gi neselectate,

pot depune contestalii la sediul GAL in maximum 5 zile lucritoare de la data transmiterii notificdrii.

Termenul de evaluare a tuturor contestaliilor depuse si de emitere a Raportului de solulionare a

contestatiilor este de maximum 10 zile lucrdtoare de la depunerea contestatiei/ inregistrarea ei la

GAL.

in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la data Raportului de contestafii, Comitetului de Seleclie a

Proiectelor se reune5te gi valideazd Raportul de Selectie Final.

GAL va publica Raportul de Selectie Final pe pagina de web proprie cel tdrziu in ziua urmitoare
aprobirii Raportuluide Seleclie. in termen de 3 zile lucrdtoare de la aprobarea Raportuluide Seleclie

Final, GAL va notifica solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare gi selectie, cu exceptia

solicitantilor care au fost deja notificali ca urmare a aprobdrii raportului de selectie intermediar.

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obline informaliidetaliate
Pentru a obline informatii detaliate ne puteti contacta de luni pana vineri, de la 8:30-1-6:30, la sediul

GAL ,,CAmpia Burnazului" din Comuna Peretu, judelul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau

e-mail: galcampiaburnazului@gmail.com.

Alte informalii pe care GAL le considerd relevante (ex.: detalii despre monitorizarea pldlilor)

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaraliei pe propria rispundere, beneficiarul igi ia

angajamentul ca:

,/ va informa GAL cu privire la sumele autorizate gi rambursate in cadrul proiectului, pentru

toate cererile de plati aferente proiectului, dupi primirea de la AFIR a notificdrii cu privire la

confirmarea pl5!ii, in termen de maximum 5 zile;

,/ va furniza Asocialiei Grupul de Acliune LocalS,,C6mpia Burnazului" orice document sau

informatie in masurd sd ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare

aferen!i proiectului,

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plSti) este data de

3t.12.2025 (cu respectarea instrucliunilor de platd - anexd la Contractul de finanlare, privind

depunerea ultimei cereri de plati aferentd proiectului).
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