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ApEE_ BE SELECTTE NR. alafiZ?

tulf;sqrra Mgl2A -
spr$jf n pentru fermele mici din teritoriul GAL,,c&nnpia Burmasului'n

veR$tur{e urrRltnsA fld T {Ariffi

DATA POSTARI APETUIUI L4.L'..2022
Misura lansati
Asociatia Grupul de Actiune Local5

proiecte pentru misura M9l2A -
Burnazului".

,,Ctmpia Burnazului" anunti lansarea Apelului de seleclie de

Sprijin pentru fermele mici din teritoriul GAL ,,Cdmpia

Data lansiriiapelului de seleglie

Prolectele se vor depune Incepand cu data de 22 noiembrle 2O22, ora 08:30.

Data llmitl de depunere a proiectelor

Proflectele se vor depune pana la data de 22 decembrie2O22, ora 16:30.

tocul gi intervalul orar fn care se pot depune prdectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL,,Cimpia Burnazului", din Comuna Peretu, judetul Teleorman,

in intervalul orar 08:30 - 16:30.

Fondul dirponibil alocat in sesiune

Fondul disponi bil/masuri: L7 3.234,65 euro./EU R I

Suma maximi nerambursabili care poat€ fi acordati penffu un proiect L4.436 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile,

Modelul de cerere de finafiare pe care trebuie s5{ folosesci solicitan}ii (ver:iune editabilt)
Modelul de cerere de finanlare pentru mdsura M9/2A, pe care trebuie sl il foloseasci solicitanlii se

glsegte publicat in format editabil pe site-ul GAL ,,Cimpia Burnazului", www.campiaburnazului.ro.

secliunea MEsuri.

Documentele justificatlve pe care trebuie C le depuni solicltantul odati cu depunerea

proiectului

Documentele Justiflcative pe care trebuie st le depuni solicitantul odati cu depunerea proiectului

sunt menlionate in Ghidul Solicitantului aferent misurii M9l2A, la Capitolul 8: Completarea,

depunerea gi verlflcarea dosarului cererii de finanfare.
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Cerinlele de conformitate gi de eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineasci

inclusiv metodologia de verificare a acestora

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

verificare a acestora sunt menlionate in Ghidul sollcitantului aferent mdsurii M9/2A,la Capitolul 8:

Completarea, depunerea gi verificarea dosarului cererii de finanlare, De asemenea, pentru

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

www.campiaburnazului.ro, Secliunea M5suri, se gdsegte publicati figa de verificare E1.1LG Figa de

verificare a conformit;!ii, insoliti de metodologia de verificare aferenti.

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

verificare a acestora sunt menlionatein Ghidul solicitantuluiaferent mdsurii M9/2A,la Capitolul4-

Condi!ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. De asemenea, pentru transparenla

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

www.campiaburnazului.ro, Secliunea Misuri, se gisegte publicatd figa de evaluare E1.2LG Figa de

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

Procedura de seleclie aplicati de Comitetul de Seleclie al GAL

procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina de

internet a GAL,,CAmpia Burnazului", www.campiaburnazului.ro, secliunea Proceduri'

Criteriile de seleclie cu punctajele aferente, punctaiul minim pentru selectarea unui proiect 9i

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

acestora

i\r,
rrl

Critsrii de seleclie Punctaj

cs1
Principiul nivelului de calificare

Maxim

20

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomS de studii superioare pentru ramura agricolS

vizatd in proiect (vegetal/ zootehnic/mixt)
20

1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau llceale pentru ramura agricoli vizatd in

proiect (vegeta l/ zootehnic/
_L)

t unui curs de calificare de minimum Nivel I

pentru ramura agricold vizatS in proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) finalizat cu un

certificat de competenle profesionale* eliberat de un furnizor de formare

profesionalS a adulfilor recunoscut de citre Autoritatea NalionalS pentru Calificbri

(ANC)

sau

recunoagterea de cStre un centru de evaluare 9i certificare a competenlelor

profesionale oblinute

10
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dob6ndite ca urmare a experientei profesionale.

1.4 Solicitantul prezintb dovada de absolvire a unor cursuri de inifiere/ instruire/

specializare pentru ramura agricol5 vizati in proiect (vegetal/zootehnic/mixt), care nu

necesitd un document eliberat de formatorii recunoscuti de citre ANC, MMPS 5i

presupune un numer de ore sub num;rul de ore aferent Nivelului lde calificare

profesionali,

5

Absolvirea studiilor superioare se dovedegte cu diploma de licentS/ master/ doctor,

studiile liceale se dovedesc cu diplomS de bacalaureat, iar studiile postliceale cu

diplomb de absolvire.

Documentul care atesti formarea profesional5 a adullilor, trebuie si fie un certificat

de calificare emis de un furnizor de formare profesionalS a adullilor recunoscut de

Autoritatea NalionalS pentru Calificiri, un ceftificat de competenle emis de un centru

de evaluare si certificare a competenlelor profesionale oblinute pe alte cii dec6t cele

formale, care trebuie de asemenea s5 fie autorizat de Autoritatea NalionalS pentru

Calific6ri. in cazul acordbrii de punctaj la criteriul de seleclie nr. 1'3, se accepti 9i un

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, DAJ.

Nivelul lde calificare profesionalS are o durati de minim 350 ore, pentru certificatele

eliberate pdni la l ianuarie 20L6 gi 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform

prevederilor legale in vigoare.

Se va acorda punctaj pentru specializErile care se incadeazb in:

- HG nr. 580/2014, cu modificirile gi complet6rile ulterioare (ramura de gtiinte

,,lngineria resurselor vegetale 9i animale") - pentru sudii superioare,

- HG nr. 844|2OOZ cu modificbrile gi completdrile ulterioare (agriculturi, industrie

alimentarS, proteclia mediului, inclusiv toate calificirile care fac referin!5 in titulaturS

la domeniul agricol (ex. mecanici agricolS) - studii liceale'

Studiile in domeniulsilviculturii nu vor fi luate in considerare pentru a primi punctaj in

cadrul criteriului 1.1 pentru studii superioare.

in cazul in care solicitantul are studii superioare/ liceale care nu se incadrareazi in

clasificarea din Anexele nr. 1si nr. 2la HG nr. 580/ 2014/ Anexele la HG nr'84412002

acesta va prezenta: documente din care si rezulte ci studiat cel putin o

disciplinS/competen!| etc.l a dob6ndit competentre pentru ramura agricolS vizati

prin proiect, de ex. foaia matricoli, suplimentul descriptiv etc'

in cazul in care solicitantul a absovit masteratul pentru ramura agricolS vizati prin

proiect, dar a absolvit o facultate care nu are legituri cu agricultura (politehnicS,

gtiinle sociale etc.), studiile absolvite vor fi punctate la cS 1.2- studii postliceale sau

liceale.
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in cazul in care solicitantul are studii superioare 9i din foaia matricola rezulti c; a

studiat cel pulin o materie ce are legituri cu ramura agricolS vizatd prin proiect, va fi

0unctat la CS 1-.2 - studii postliceale sau liceale.

Pentru dcordqres punctajului lq acest criteriu se verilica urmatoorele documente:

documentele atasate la cererea de finantare referitoare la nivelul de calificare.

cs2

Principiul integririi in cadrul planurilor de afaceri a construirii 9i modernizdrii

clSdirilor cu destinaf ie agro-alimentari, achizi!iei de echipamente in vederea

imbunetetirii activitifii exploatatiei

Maxim

40

2.1 Planul de afaceri prevede constructie gi/sau modernizare clidiri cu destinalie

aeroalimentari
25

2.2 Planul de afaceri prevede achizilie de echipamente 15

Pentru CS2.1: se vor puncta proiectele care cuprind investiii de tipul sere, solarii,

magazii agricole, spalii de depozitare a producliei etc., utilizate in activititile fermei

(exemplele de mai sus nu sunt limitative).

Pentru CS2.2: se vor puncta proiectele care cuprind investilii in orice tip de

utilaj/echipament care contribuie la cregterea eficientei exploatafiei, eligibil prin figa

mas u rii.

Punctajul aferent criteriilor CS2.1 9i CS2'2 poate fi cumulat'

Pentru acordareo punctojului lq ocest criteriu se verilico urmatoorele dacumente:

Plan de afaceri.

cs3

Principiul apartenentei la o formi asociativS cu rol economic (cooperativS, grup sau

oreanizatie de producitori)

Maxim

10

3.1. Solicitantul apafiine unei forme asociative cu rol economic de minimum un an; 10

3.2 Solicitantul apar[ine unei forme asociative de mai putin de un an' 5

Pentru a face dovada apartenenlei la o formi asociativi cu rol economic (cooperativ5,

grup sau organizalie de producitori) trebuie si prezinte: Adeverintd de la forma

asociativi privind calitatea de membru 5i, dupS caz, statul cooperativei agricole

Pentru acordarea punctdiului ld acest criteriu se verifica urmdtodrele documente:

Adeverinta prin care solicitantul demonstreaza ca este membru al unei forme

asoci ative.

cs4 Principiul prioritizdrii Planu
15

AlDI d fareri nromoveazi activititi inovative IJ

activit[!i inovative. (ex: creqtetea

imbundtd{irea conditiilor de lucru ale
Vor fi prioritizate proiectele care promoveazd

oroductiei. reducet'ea consumului de combustibil,
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fermierilor, menlinerea structurii solului, consel'varea qi imbun[tdfirea caracteristicilol'

solului, scidefe semnificativd a riscului de eroziune, cregtet'ea lezervei de api din sol,

etc).

Acest criteriu de seleclie se va puncta daci in cadrul planului de afaceli, solicitantul

integreazb investifii referitoare la ngricullura de preeizie.
Acesta este un concept modern de management al agricultutii ce utilizeazd tehnici

digitale pentr.u monitotizarea Ei optimizarea proceselot' de producfie din agriculturd

(Raportul Parlamentului European privind agricultura de precizie qi viitorul agriculturii

in Eut'opa definegte termenul astfel).

Exemple:

- utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina necesarul de api

Si fertilizanli ;i aplicarea variabilS a acestora, pentru a monitorizarea sinStalii

culturilor gi gradul de dezvoltare etc;

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

vegetalie/ calamitate a culturilor pentru a putea constata 9i evalua daunele

cauzate de seceta pedologici seve16;

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

irigirii eficiente;

- utilizarea Sistemului Global de Pozilionare pentru limitarea tasirii solului ;i

limitarea consumului de combustibil;

- utilizarea robolilor atSt in sectorul vegetal c6t 9i in cel zootehnic;

- utilizarea senzorilor si automatizirii pentru optimizarea culturilor in spalii

protejate;

- utilizarea aplica!iilor mobile in scopul interpretbrii datelor colectate la nivelul

fermelor 9i aplicirii tratamentelor specifice'

Pentru aeotrlu.rea ltunetaiului la ueest eriteriu so oerifieu

urn tclto a re I e tI oe u n te ttte : Pl an d e afaceri'

cs5 Principiul prioritizdrii planurilor de afaceri care vizeazd actiuni de protectia mediului 15

\ 1 Planrrl dc afaceri oromoveazi actiuni de protectia mediului

vor fi prioritizate proiectele care promoveazd. acttvitdti de proteclie a mediului 9i

utilizare eficientd a resurselor (ex: gestionarea eficientd a gunoiului de grajd'

agricultura de precizie, in vederea protejdrii solului 9i a utiliz[r'ii cAt mai eficiente a

apei, enelgiei gi inputurilor).

Acest criteriu de seleclie se va pulrcta dacd

integreazd cel pu(in o acfiune de pl'otecfie a

precum:

- combaterea biologici a dSunitorilor/ polenizare biologicS (exemple: capcane

cu feromoni Si utilizarea priditorilor naturali, polenizare biologici cu bondari

etc. );

utilizare de energie din surse regenerabile (exemple: panouri solare

i nsta latii/echipamente P

in cadrul planului de afaceri, solicitantul

mediului qi utilizare eficientd a tesul'selot
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Punctajul minim admis la finanlare: Pentru aceastd mdsurd, pragul minim este de 5 puncte 9i

reprezinU pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanlare nerambursabil;.

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:

1. Criteriul de departajare L: Planul de afaceri promoveazd acliuni de protecfia mediului;

2. Criteriulde departajare 2: Planulde afaceri promoveazd activititi inovative;

in situalia in care gi in urma acestei departaj5ri se menline egalitatea, departajarea se va face in

ordinea descrescitoare a dimensiunii economice a exploataliei agricole exprimate prin standard

output (S.O.).

Data gi modul de anunlare a rezultatelor procesului de seleclie (notificarea solicitan!ilor,

publicarea Raportului de Seleclie)

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

elaboreazd gi se publici Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile,

proiectele neeligibile gi proiectele retrase'

in termen de maxim 10 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

solicitanlilor, iar pentru proiectele eligibile punctajuloblinut pentru fiecare criteriu de seleclie.

in baza Raportului de Seleclie lntermediar, GAL va transmite notificdri beneficiarilor cu privire la

rezultatul procesului de evaluare si seleclie. Notificirile vor fi transmise de GAL prin email, cu

confirmare de primire din partea solicitanlilor. Notificari cu privire la rezultatul procesului de

evaluare gi seleclie vor fi transmise solicitanlilor in maxim 3 zile lucritoare de la publicarea

raportului de seleclie.

Solicitan!ii ale cSror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile 9i

neselectate, pot depune contestalii la sediul GAL in maximum 5 zile lucrStoare de la data

transmiterii notificarii. Termenul de evaluare a tuturor contestaliilor depuse si de emitere a

s
Y

- producere de compost in scopul folosirii ca ingrigimAnt, gestionarea eficientb

a gunoiului de grajd peste nivelul minim previzut la eligibilitate'

Exemplele de mai sus nu sunt limitative.

Perttrtt. a.eortlq,rt:tt pttttctuiulu'i la, ucest criteriu .e€ t:ttrifica
rt r:rlt t tt, t o are l e d o e r u n e n'te : Pl an d e afaceri .

TOTAL 100
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testatiilor este de maximum 10 zile lucrdtoare de la depunerea

contestatiei/ inregistrarea ei la GAL,

in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data Raportului de contestatii, Comitetului de Selectie

a Proiectelor se reune$te gi valideazd Raportul de Selectie Final'

GAL va publica Raportul de Seleclie Final pe pagina de web proprie cel tArziu in ziua urmdtoare

aprobirii Raportului de Seleclie. in termen de 3 zile lucrdtoare de la aprobarea Raportului de

SelecJie Final, GAL va notifica solicitanlii asupra rezultatelor procesului de evaluare 5i selectie, cu

exceplia solicitanlilor care au fost deja notificali ca urmare a aprobdrii raportului de selectie

intermediar.

Datele de contact ale GAL unde solicitanlii pot obline informalii detaliate

Pentru a obline informalii detaliate ne puteli contacta de luni pana vineri, de la 8:30-16:30, la

sediul GAL ,,C6mpia Burnazului" din Comuna Peretu, judelul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39

06 sau e-mail:

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

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaraliei pe propria rdspundere, beneficiaruligi ia

angajamentul ca:

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

toate cererile de plati aferente proiectului, dupd 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

informalie in masuri s5 ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare

aferen[i proiectului.

ATENIIp! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plili) este data de

gt.tZ.ZOzS (cu respectarea instrucliunilor de plati - anexi la Contractul de finanfare, privind

depunerea ultimei cereri de plati aferentd proiectului).


