Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Șomes-Codru
Adresa: Comuna Valea Vinului, Str. Principală, Nr. 62
Cod poștal – 447345, jud. Satu Mare, Tel: 0261-876765
e-mail: galmsomescodru@gmail.com, www.galsomescodru.ro
Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 1/2A
„Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative”

Data lansării apelului de selecţie: 30.09.2020
Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 1/2A 1/30.09.2020 04.11.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 04.11.2020 ora 12:00.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru
din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în
intervalul orar 09:00-14:00.
Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 108.945 Euro.
Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de
108.945 euro.
Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC
1/2A va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile.
Rata sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în
cazul investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura
ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC
1/2A: fermierii constituiţi în forme ascociative în temeiul legislaţiei nationale, ale căror sedii
sociale și exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea
Someş-Codru (Comunele Apa, Bârsău, Culciu, Crucişor, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea
Vinului din jud. Satu Mare)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura GALMSC 1/2A în funcție de forma
de organizare sunt:
• Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004) cu modificările și completările
ulterioare) din teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru;
• Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și
completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) din
teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru

În cadrul Măsurii GALMSC 1/2A se pot realiza următoarele tipuri de acţiuni şi cheltuieli
eligibile:
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi
/sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
estinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și
racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate,
dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii (*Pentru
respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului
tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție:
laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul
maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);
 Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și
alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice,
inclusive remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine,
utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor,
instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente
bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole
în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:
- autocisterne;
- autoizoterme;
- autorulotele alimentare;
- rulotele alimentare.
 În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA
ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de
TVA;
 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi
de autor, mărci.
Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se găsește pe site-ul
GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 1/2A

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul oadată cu Cererea de
finanțare:
Nr.
Crt.

Document

1.

STUDIUL DE FEZABILITATE
(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de
investiţie) și Anexa B
EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI
EXISTENTE
RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR

2.

3.

4.

SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate
la Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani
financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii
financiare sau
Declaraţa de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor
care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului sau
Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă
excesivă etc) se vor prezenta:
Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului,
în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare
din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administraţia Financiară
Pentru toate tipurile de culturi este necesară prezentarea documentelor pentru terenul
agricol - document APIA
DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU
TERENURILE) pe care sunt/vor fi realizate investiţiile:
ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE
CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT care să certifice
dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor
de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin
proiect;
DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA
TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT
LA NOTARIAT, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel
puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii
50/1991, republicată,cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de
investiție propusă prin proiect;

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU
AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare
care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini
(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi
graficul de rambursare a creditului.
DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult
30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut,
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă
există diferențe dintre mențiunile din SF, Cererea de finanțare și extrasul din Registrul
Exploatatiilor de la ANSVSA.
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ
DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine
şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.
Documentele se vor prezenta atat pentru solicitanti cat si pentru toţi membrii fermieri ai
acestuia.
PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi
sau modernizări).
AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu
legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare,
pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/avizează conform legislației
în vigoare.
NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile
în funcţiune.
STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005),
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), cu modificările și
completările ulterioare, din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate
cooperativa agricolă, cooperativă agricolă;
PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează
comercializarea produselor proprii
FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE
CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE

13.

14.

15.
16.
17.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE a produselor agroalimentare ecologice emis de un
organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în
agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).
ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul
Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (la depunere), emis de Autoritatea
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,
emis de AASNACP.
DECLARAȚIA pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
DECLARAȚIE privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL si AFIR
ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul
le poate aduce în scopul susţinerii proiectului:

Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii GALMSC 1/2A, solicitantul sprijinului trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:















Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei structuri asociative cu o dimensiune
economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); (exploataţiile membrilor
structurilor asociative însumate trebuie să fie de minim 8.000 SO)
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei
tehnico-economice
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare
Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se
vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii
pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);
Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte
prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice,
sanitarveterinar și de siguranță alimentară.
Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali)
nudepășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol
(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Metodologia de verificare a condițiilor de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească solicitantul se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a eligibilității postată pe siteul GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 1/2A
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru
transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi
monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală
Judeţean.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de
Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi
publicat pe pagina de web a GAL www.galsomescodru.ro. În baza acestuia, GAL
Microregiunea Someș-Codru va transmite rezultatele selecției către solicitanți.
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL Microregiunea Someș-Codru de faptul că
proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la
sediul GAL Microregiunea Someș-Codru.
Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau
în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.
Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată
la nivelul GAL Microregiunea Someș-Codru în acest sens, care este compusă din alte persoane
faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul
contestațiilor.
Procedura detaliată pentru evaluarea si selectarea proiectelor se găsește pe site-ul GAL
Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Procedură
selecție
Criterii de selectie:
Nr.
Criterii de selecție
Punctaj
crt.
1. Proiecte care prevăd sprijinirea unor structuri asociative cu un număr cât
Max. 20
mai mare de membri.
1.1 Proiecte promovate de structuri asociative care au în componenţă peste
20
8 membri fermieri
1.2 Proiecte promovate de structuri asociative care au în componenţă un
10

2.

3.

4.
5.
6.

mumăr de până la 8 membri fermieri
Proiecte care prevăd sprijinirea unor structuri asociative a căror membri
deţin exploataţii de dimensiuni mici şi/sau medii;
2.1 Structuri asociative formate predominant din exploatații agricole având
dimensiunea de până la 12 000 SO
2.2 Structuri asociative formate predominant din exploatații agricole de
dimensiuni cuprinse între >12 000 – ≤ 50 000 SO
2.3 Structuri asociative formate predominant din exploatații agricole de
dimensiuni cuprinse între >50.000 – ≤ 100.000 SO
Proiecte care prevăd crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv
combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă
primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute.
3.1 Proiecte cu investiţii în componenta de producţie agricolă primară şi
procesare (inclusiv condiţionare) şi comercializare
3.2 Proiecte cu investiţii în componenta de producţie agricolă primară şi
procesare (inclusiv condiţionare)
Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor
regenerabile
Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator,
care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese;
Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.

6.1 Proiecte care prevăd crearea a minimum 2 locuri de muncă
6.2 Proiecte care prevăd crearea a minimum 1 loc de muncă
TOTAL

Max. 30
30
20
10
Max. 20

20
10
5
5
Max. 20
20
10
100

Pentru Măsura GALMSC 1/2A pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Criterii de departajare
Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele
criterii, în ordinea prezentată:
1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă
2) Valoarea eligibilă a proiectelor exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a
criteriilor de selecție postată pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 1/2A

Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecție:
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face
după aprobarea Raportului final de Selecţie de către Comitetul de selectie, adică cel tarziu la
data de 04.01.2021.
GAL Microregiune Șomes Codru va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet
www.galsomescodru.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare
depuse de către aceștia.
De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate la finanțare va fi
disponibilă si la sediul GAL din comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu
Mare.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii GALMSC 1/2A sunt cuprinse în
„GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 1/2A
Vă asteptăm la sediul GAL Microregiunea Someș- Codru pentru informații suplimentare si
lămuriri!
Date de contact:
Asociația GAL Microregiunea Someș-Codru
Comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare
Tel/fax: 0261/876765
E-mail: galmsomescodru@gmail.com.
Web: www.galsomescodru.ro

