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Anunt publicat in data 24.10.2013

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA CELUI DE-AL PATRULEA APEL DE SELECŢIE ÎN
CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA ECOLEG OLT INFERIOR

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 4/2013 GAL Ecoleg Olt
Inferior
Grupul de Acțiune Locală Ecoleg Olt Inferior, proiect finantat prin Axa IV
LEADER a PNDR, anunță lansarea celui de-al patrulea apel de selecție în perioada
14 iunie – 14 iulie, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare
Locală:
 Măsura 411-111- Formare profesională, informare şi difuzare de
cunoştințe
 Masura 411-112- Instalarea tinerilor fermieri
 Măsura 411-123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere
 Măsura 411-121*- Modernizarea exploatațiilor agricole
 Măsura 413-313 - Încurajarea activităților turistice
 Masura 413-322** - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii culturale;
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare
* pentru Masura 411 – 121 va fi folosita Cererea de finantare Versiunea 5.7 din
noiembrie 2012 si versiunea nr. 10 a Ghidului Solicitantului.
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**acțiunile eligibile sunt cele prevăzute in Planul de Dezvolare Locală și nu sunt
acceptate alte tipuri de acțiuni decât cele care sunt precizate in PDL pe baza căruia
GAL Ecoleg Olt Inferior a fost selectat.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ecoleg Olt Inferior din Jud.
Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3, în
perioada 24 octombrie 2013 – 25 noiembrie 2013, în zilele lucrătoare, în intervalul
orar 9.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25.11.2013, orele 16.00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele sapte măsuri sunt:
Nr crt

MASURA

FONDURI
DISPONIBILE

1

411-123 - Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere;

399.910 Euro

2

411-111- Formare profesională, informare
şi difuzare de cunoştințe

14.800 Euro

3

411-112- Instalarea tinerilor fermieri

80.000 Euro

4

411-121agricole

exploatațiilor

400.000 Euro

activităților

200.000 Euro

5

6

Modernizarea

413-313 turistice;

Încurajarea

413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii culturale;
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421 - Implementarea proiectelor de
cooperare;

79.000 Euro

Vor fi finanțate proiecte cu valoarea totală a investiției de maxim 400.000
Euro, din care suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect
nu poate depăși suma de 200.000 Euro.
Comisia de Selecție este formată din:
- 1 reprezentant al sectorului public,
- 2 reprezentanți ai sectorului privat,
- 2 reprezentanti ai societății civile.
Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este
următoarea: 5 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban.
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de
cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie până la data de
10.12.2013, la sediul GAL, și prin notificarea solicitanților în scris până la data de
11.12.2013.
Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la
primirea notificărilor sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării
Raportului de Selecție pe pagina eb www.gal-ecolegoltinferior.ro. În urma analizei
contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Acesta va fi publicat la sediul GAL până la data de 24.12.2013 iar rezultatele
individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de
27.12.2013.
Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de
conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile
123, 111, 112, 121, 313, 322 si 421.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii
respective, diponibil la www.apdrp.ro sau la sediul GAL.
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Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție GAL (descrierea
criteriilor de selecție și punctajul acordat pentru fiecare criteriu) este prezentată în
cadrul anexelor 1-7 aferente fiecărei măsuri:
- Anexa 1.1: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 411-123;
- Anexa 1.2: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 411-111;
- Anexa 1.3: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 411-112;
- Anexa 1.4: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 411-121;
- Anexa 1.5: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 413-313;
- Anexa 1.6: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 413-322;
- Anexa 1.7: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 421;

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 123, 111, 112, 121,
313, 322 si 421 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL
Ecoleg Olt Inferior din Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59,
camera 1 şi camera 3. Ne puteți contacta la adresa de e-mail coordonator@galecolegoltinferior.ro sau la numărul de telefon 0786038912. Informatii detaliate
pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi
obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective,
disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro ,în vigoare la
momentul lansării Apelului de selecție.

Page 4 of 40

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către
beneficiar:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
A SOLICITANTULUI

Solicitantul…………………………………………………………………….., declar ca ma angajez sa
raportez catre Asociatia Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Inferior toate platile aferente
proiectului selectat, ce vor fi efectuate catre APDRP catre noi.
Raportarea o vom face dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la efectuarea platii,
in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii.
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Semnatura reprezentantului legal

Anexa 1.1.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 411- 123
I. Unitatile care implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate
cu Anexa la Decizia 2011/898/UE
Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiara prevăzută pentru
implementarea standardelor europene in vigoare privind prelucrarea laptelui crud
Nr.
Denumire criteriu
Punctaj
1
1.
Unități care au programe de restructurare până în 2013 , cuprinse în 20
anexa avizatã de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformitãþii cu
standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a
Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor
(CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale
Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă
cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele
structurale aplicabile acestor unități.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să
se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are
un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiția propusă face
parte din acest program.
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei
2011/898/UE.

1

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la
standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi,
respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face
în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/
memoriul justificativ privind activitatea desfasurata.
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Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 20
introduse2
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să
se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are
un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiția propusă face
parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în
Ghidul Solicitantului.
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei
2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate
cu Anexa la fisa masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”,
prezentatã si în Ghidul Solicitantului.
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul
nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala
(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;
În Anexă la Ghidul Solicitantului sunt prezentate regulamentele comunitare şi
actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investițiile care
sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiții vor fi descrise în
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la
standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidențiate în bugetul indicativ.
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea
ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că
va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la
expirarea perioadei de gratie.
Implementarea standardelor trebuie sa se incadreze in perioada de gratie
mentionata in Anexa din fisa masurii 123, dar plata se poate efectua si
ulterior.
Unități din sectoarele prioritare în ordinea de priorități prezentată mai jos: Maxim
10
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;
N/A
(ii) cereale;
N/A
(iii) legume, fructe şi cartofi;
N/A
(iv) semințe oleaginoase;
N/A
(v) miere de albine;
N/A
(vi) vin
Pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă

2

Idem 1

Page 7 of 40

N/A
10

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

4.

5.

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

punctaj suplimentar.
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea
total eligibilă a proiectului
Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare şi energie regenerabila) poate primi maxim 10 puncte.
De exemplu:
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000
Euro.
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 0.5 puncte
IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există N/A
capacități de procesare
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ că cel puțin 50% din materia primă utilizată la procesare sau
colectată în cazul depozitării, provine din județul în care este amplasată
investiția sau județele limitrofe in care exista materie prima disponibila.
Forme
asociative
constituite/Membri
ai
unei
Organizații
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, 17
cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform
legislației în vigoare;
1. Solicitanții sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
- societăți cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările
şi completările ulterioare;
- asociații familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu
modificările şi completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr.
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie sã demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial
justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative
(jumãtate plus unul din membri) și se regãsește în una din activitãțile
menționate în statulul acestora
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA)
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA.
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie,
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale
(asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea
OIPA.
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Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a
solicitantului.
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip
4
de activitate (cod CAEN)
IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi Max 9
procesatoare
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ că dețin exploatații agricole şi procesează sau
colectează/depozitează atât materie primă din producția proprie cât şi
achizitionează materie primă
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola , și
trebuie să îndeplinească, următoarele condiții:
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primã procesatã și/sau
depozitatã sã provinã din producția proprie.
Pentru proiectele care procesează materie primă din producția proprie
punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din total materia
prima procesata si/sau depozitata.
Pentru proiectele în care se proceseazã și/sau depoziteazã sub 10% sau
peste 50% materie primã din producție proprie, nu se acordã punctaj pentru
acest criteriu de selecție.
Solicitantul care va procesa 50% materie primã din producție proprie,va
beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care proceseazã
între 10 și 50% materie primã din producția proprie, punctajul se va acorda
proporțional.
Exemplu de calcul:
Materie primã procesatã din producție proprie =50.000 hl/an
Total materie primã necesarã procesãrii=500.000 hl/an
Dacã solicitantul ar procesa 50% materie primã din producție proprie ar obține
9 puncte.
Punctajul se va calcula astfel:
250.000.............9
50.000................x
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte
IMM-uri care procesează produse tradiționale
Max 6
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe
produse tradiționale atestate conform legislației în vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale.
Pentru proiectele care procesează produse tradiționale atestate punctajul
se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea
produselor traditionale geografică din total productie realizate, daca NU,
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va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse traditionale 25.000 kg/l
Productie totala realizata = 500.000 kg/l
25.000/500.000x6 = 0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie.
9.

Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice
Max 8
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform
legislației în vigoare.
Solicitantul nu poate obține produse ecologice dacă nu procesează materia
primă ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia total
realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor
ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse ecologice = 25.000 kg/an
Producție totală realizată = 500.000 kg/an
25.000/500.000x8 = 0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie.

10.

Micro-intreprinderi
- Pentru sacrificare si procesare carne
- Pentru colectare si procesare lapte
Criterii de selectie locala:
11.
Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de tineri (persoane pana in
40 de ani);
12.
Beneficiari Microintreprnderi/ IMM-uri care proceseaza produse lemnoase si

N/A
N/A
3
3

care promoveaza tehnologii de protectia mediului;
TOTAL

100

PUNCTAJ MINIM

20

II. Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE3
Nr.
crt.
1
3

Criterii de selecție

Punctaj

Unități care au programe de restructurare până în 20134, cuprinse în N/A

Se aplică pentru acei solicitanți care nu se regăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE
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anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformității cu
standardele comunitare.
Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou
introduse5
Unități din sectoarele prioritare în ordinea de priorități prezentată mai
jos:
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;
(ii) cereale;
(iii) legume, fructe şi cartofi;
(iv) semințe oleaginoase;
(v) miere de albine;
(vi) vin
Pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se
acordă punctaj suplimentar.
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea
totală eligibilă a proiectului
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două component (sectoare
prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim 46 de puncte.
De exemplu:
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000
Euro.
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 45 (pentru legume, de ex.) +
0.5 = 45,5
IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există
capacități de procesare
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puțin 50% din materia primă utilizată
la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din județul în care este
amplasată investiția sau județele limitrofe în care există materie primă
disponibilă.

N/A
Max. 55
25
30
45
23
23
25
Max. 10

N/A

- Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizații 17
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută,
cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform
legislației în vigoare;
1. Solicitanții sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

4

Nu se aplică

5

Nu se aplică.
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- societăți cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu
modificările şi completările ulterioare;
- asociații familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu
modificările şi completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr.
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial
justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative
(jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile
menționate în statulul acestora.
2.Solicitantii sunt membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA)
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA.
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie,
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații)
din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea
propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a
solicitantului.
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip 1
de activitate (cod CAEN)
IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi Max. 10
procesatoare
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ că dețin exploatații agricole şi procesează sau colectează/
depozitează materie primă atât din producția proprie cât şi achizitionată.
IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în
secundar ca producator de materie primă.
Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM‐ul) trebuie să
demonstreze că în cadrul societății detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10
producători de materie primă din domeniul proiectului și dacă:
a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau
depozitată să provină din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni (diferența trebuie să fie
achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație geografică;
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în
IMM (minim 10) (doc. 19.5).
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată de
la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție
proprie si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni).

Page 12 of 40

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează
sub 30% sau peste 50% materie primă din producție proprie a IMM‐ului si a
celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, nu se acordă
punctaj pentru acest criteriu de selecție.
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează
sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă
punctaj pentru acest criteriu de selecție.
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din
producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti
sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul maxim de 10 puncte. Pentru
solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din producția
proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/
actiuni, punctajul se va acorda proporțional.
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu
indicație geografică din producția proprie produsa de IMM‐ul solicitant si a
celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, punctajul se
acordă proporțional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată.
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în
IMM (minim 10) (doc. 19.5).
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie
primă destinați obținerii de vin cu denumire de origine controlată.
Exemple de calcul:
Cazul a)
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM‐ului
si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an
Se verifică dacă ponderea materiei prime deținute se încadrează între 30% și
50% materie primă din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni.
150.0000/500.000x100=30%
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a
IMMului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni ar
obține
10 puncte.
50%...............................10 puncte
30%..................................X
x=30%x10/50%= 6 puncte
Punctajul se va calcula astfel:
250.000................10
150.000................x
x=150.000x10/250.000=6 puncte
Cazul b)
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10
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producatori care detin parti sociale/ actiuni =450.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an
Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM‐ului si
a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni se încadrează
între 85% și 95% .
Punctajul se va calcula astfel:
450.000/500.000x10=9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție.
IMM-uri care procesează produse tradiționale
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze
unul sau mai multe produse tradiționale atestate conform legislației în
vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale.
Pentru proiectele care procesează produse tradiționale atestate punctajul
se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 3) proportional cu ponderea
produselor traditionale din total productie realizată, daca NU, va primi 0
puncte
De exemplu:
- produse tradiționale 25.000 Kg/an.
- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție.
Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform
legislației în vigoare.
Solicitantul nu poate obține produse ecologice dacă nu procesează materie
primă ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia
totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor
ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
- produse ecologice 25.000 Kg/an.
- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție
Micro-întreprinderi6
- pentru sacrificare şi procesare carne

capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni:
4 - 5 bovine/zi respectiv 80 - 100 bovine/luna
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- pentru colectare şi procesare lapte
5
Criterii de selectie locala:
11.
Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de tineri (persoane pana in 2
40 de ani);
12.
Beneficiari Microintreprinderi/ IMM-uri care proceseaza produse lemnoase 2
si care promoveaza tehnologii de protectia mediului;
TOTAL

100

PUNCTAJ MINIM

20

.
Criteriul de selecție S 10 va fi punctat atât pentru micro-intreprinderile care realizează investiții noi
cât și pentru cele care realizează moderizări.
ATENȚIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât
la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit
punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.
În caz că, la verificarea Cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste
condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Anexa 1.2.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 411-111

Nr.
1.

Denumire criteriu
Caracteristici privind nivelul calitatativ si tehnic al furnizorului
- Se vor obtine 5 puncte daca furnizorul de formare profesionala este

Punctaj
Maxim
15

acreditat CNFPA
- Se vor obtine 10 puncte daca furnizorul de formare profesionala are cel
putin 5 ani de experienta in domeniul formarii profesionale
2.

Planificarea activitatilor

10

- Se va obtine punctaj pentru o planificare a activitatilor eficienta ce consta
in implementarea proiectului in maxim 6 luni de la semnarea contractului
de finantare
3.

Oferta financiara
- Se va obtine punctaj daca sunt justificate in detaliu costurile propuse

5

4.

Cursuri care au drept beneficiari tinerii

10
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- Se va obtine punctaj daca peste 90% din beneficiarii finali propusi prin
proiect sunt tineri
5.

Cursuri care au drept beneficiari fermierii de semi-subzistenta

5

6.

Cursuri care au drept beneficiari membrii unui grup de producatori sau ai 15
altor forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare
- Se va obtine punctaj daca peste 90% din beneficiarii finali propusi prin
proiect sunt membrii unui grup de producatori sau ai altor forme
asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare

7.

Cursuri care au drept beneficari persoanele care detin proiecte de investitii

5

8.

Cursuri care au drept beneficiari persoane care au obtinut finantare in 20
cadrul Axelor I si II, PNDR

9.

Cursuri care au drept beneficiari persoane cu un nivel scazut de educatie

15

- Se va obtine punctaj pentru cursurile care cuprind actiuni de protectie
a mediului furnizate persoanelor cu un nivel scazut de educatie
TOTAL

100

Punctaj minim

10

Mentiuni:
-111 va avea in vedere justificarile
mentionate de solicitant in cadrul Cererii de Finantare, sectiunea A4 – Prezentarea proiectului,
Punctul 4.3.
Prezentarea activităților. Daca va fi cazul, se vor atasa documente care sa sustina informatiile
prezentate in cadrul cererii de finantare cu privire la indeplinirea criteriilor de selectie.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi
valoare departajarea se va face in functie de experienta demonstrata a solicitantului in
domeniul dezvoltarii rurale, respectiv vor avea prioritate furnizorii de formare cu experienta in
dezvoltare rurala. Daca doi sau mai multi solicitanti cu acelasi punctaj au experienta in
dezvoltare rurala, va avea prioritate solicitantul cu o experienta mai mare (mai multi ani).

Page 16 of 40

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

Anexa 1.3.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 411-112
SECTORUL FORESTIER
Nr. Denumire criteriu
1.
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta

Punctaj
20

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul
completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei”
a Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola
detinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.
2.

Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o 5
zona defavorizata.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca
întreaga exploatatie agricola este situata în:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

3.

Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în
proprietate întreaga exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol
autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din
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exploatatie;
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa
rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de
formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).
4.

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 10
legislatiei în vigoare*).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul
sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului:
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului
nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori,
pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume
recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea
de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si
organizatiilor de
producatori în sectorul fructe si legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi
constituite si recunoscute la nivel local, judetean si national.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap.
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4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.
5.

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu

15

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a
accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care
solicitantul
si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada
de cinci ani de la data semnarii angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:
1. Pajisti cu înalta valoare naturala
2. Practici agricole traditionale
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot
4. Culturi verzi
5. Agricultura ecologica
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu
(Branta ruficolis).
Criterii de selectie locala:
6.

Proiecte care introduc elemente inovative, precum exploatatii moderne – 15
exemplu pentru ceilalti fermieri din sectorul animal/vegetal sau mixt.
Se va acorda punctaj la acest criteriu de selectie pentru:
-

Investitiile care respecta Codul de bune practici agricole aprobat
prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
nr. 1182 din 2005 şi al Ministerului Agricultur si Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale nr. 1270/2005.

-

Investitiile

care

respecta

standardele

pentru

bunastarea

animalelor
-

Investitii realizate pentru ameliorarea raselor si crearea de rase
specializate

7.

Proiecte care sunt prietenoase cu mediul inconjurator si adauga plus valoare 10
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masurii prin elementele de protectie a spatiului natural.
TOTAL
Nr.

1.

100

Denumire criteriu
Pozitia terenului functie de zona geografica (altitudine):
(i)
campie;
(ii)

deal;

20

(iii) munte;
2

Punctaj
Maxim 25
25

15

Marimea plantatiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse Maxim 20
pentru impadurire cu suprafata mai mare:
(i)

> 50 ha

(ii)

≤ 50 ha

20
15

3.

Distanţa faţă de pădurile deja existente:
(i)
terenuri din vecinătatea pădurilor existente
(i)
terenuri izolate
4.
Gradul de degradare a terenului:
(i)
terenuri afectate de eroziune sau deşertificare
(i)
terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex.
salinizare, alcalinizare, compactare, etc.)
6.
Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii:
(i)
vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani
(ii)
vârsta de exploatare a pădurii ≤ 40 ani
7
Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire:
(i)
cel puțin 2 specii în compoziție.
(ii)
1 specie
Criterii de selectie locala:
8.
Activitati prietenoase cu mediul
9.

Maxim 10
10
5
Maxim 15
15
10
Maxim 10
10
5
Maxim 10
10
5
5

Beneficiari membri ai unor asociatii si federatii, parteneriate public- 5
private, grupuri de producatori ori alte organizatii care indeplinesc
criteriile de selectie generale.
TOTAL

100

IMPORTANT! Pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu exista punctaj minim.
IMPORTANT! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul
Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru
obtinerea sprijinului si pe toata perioada contractului de finantare.
Valoarea sprijinului nerambursabil
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Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agrícola cu
dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate
creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie.
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai
recent stabilita de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se
elaboreaza decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11
din Regulamentul CE 1913/ 2006.
În cazul instalarii tinerilor fermieri, principiul finantarii nerambursabile este acela al acordarii unei
prime de instalare.

Anexa 1.4.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 411- 121
* Pentru Masura 411 – 121 va fi folosita Cererea de finantare Versiunea 5.7 din noiembrie 2012
si versiunea nr. 10 a Ghidului Solicitantului.
Nr.
1.

Denumire criteriu
Criteriul de selectie nr. 1 cumulat pentru toate cele trei componente
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată
mai jos:
(i) legume;

Punctaj
Maxim
50
Maxim
33

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;

33
33

(iii) culturi de câmp;

30

(iv) pepiniere şi plantații de viță de vie pentru vin (cu exceptia
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viță de vie) și struguri de masa;

30

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au
10
investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru
acest criteriu de selecție.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații se
acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă
a proiectului şi se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare prioritare.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 7
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un
punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală
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eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare
prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie
să provină din ferma proprie iar energia obținută să fie folosită în ferma.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
5
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia
între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în
Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție
sunt:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în
vigoare)
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:
A. membru al uneia din următoarele forme asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu
modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume
și fructe, constituit conform HG 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 cu
modificări şi completări ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare,
- organizație de îmbunătățiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări
ulterioare.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA
sau
B. Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare
sau
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- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu
modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 7
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;

5.

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin
care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de
producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea,
trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ
situația
în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcție de ponderea suprafeței/ suprafața totală.
6.
Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din
ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
7
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la
data depunerii proiectului)
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu
răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
8
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în
anexa la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de
Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
9.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
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inovative.
TOTAL

100

PUNCTAJ MINIM

15

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR
ATENŢIE! În cazul în care proiectul cuprinde și investiții referitoare la implementarea
celor două standarde, acest criteriu de selecție nu se punctează.

Nr.
1.

Denumire criteriu
Exploatațiile din sectoarele prioritare pot primi

Punctaj
Maxim 60

Criteriul de selectie nr. 1 cumulat pentru toate cele trei componente
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități
prezentatămai jos:
(i) bovine
- carne
- lapte

2

Maxim
50
50
20

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție

20
23

(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare

35
20

(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă

19
20

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea
și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj
suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare
prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie
să provină din ferma proprie iar energia obtinută să fie folosită în ferma.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu,
dar care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta poate
varia între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul
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deFezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt
prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de
selecție sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizica autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008;
- Întreprindere individuală (înfiintață în baza OUG nr. 44/16 aprilie
(2008).
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
11
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în
vigoare)
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este
membru al uneia din următoarele forme asociative::
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu
modificări și completări de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizație de îmbunătățiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea
nr. 233/2005.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care
aplică în nume propriu.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 1
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;

5.

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care
demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producție
ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să
descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se
găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcție de numărul de animale crescute în sistem ecologic/
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numărul total de animale a exploatației.
6.
Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din
ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
7
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu
răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
8
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în
anexa la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de
Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
9.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
inovative.
TOTAL
PUNCTAJ MINIM

5

9

5

3
100
15

STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR
ATENŢIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea
standardelor europene în vigoare (lapte crud și protectia apei impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole)
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Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă
numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%.
ATENŢIE! În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat
la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii de slecție.
ATENŢIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație mentionată în
Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua și ulterior.

Nr.
1.

Denumire criteriu
1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare
nou introduse
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru
implementarea urmatoarelor 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 nitrați – Localități
conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008 Intreaga exploatatie trebuie
să se regaseasca în localitățile din Anexa nr.12.
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 bivolițe);
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014.

Punctaj
40

2.

Criteriul de selecţienr. 2 cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:

Maxim 20

Exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată mai Maxim 10
jos:
(i) bovine
- carne
10
- lapte
10
(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție

10
10

(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare

10
10

(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă

10
10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea
și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj
suplimentar.
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Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare
prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie
să provină din ferma proprie iar energia obtinută să fie folosită în ferma.
Exploataţii agricole de semi-subzistenţă
5
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producția realizată.Dimensiunea
economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 şi 8
UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul
Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție
sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
- Întreprindere individuală (înfiintață în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008).
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
5
aplică, este membru al unei forme asociative, recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu
modificari și completari de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizație de îmbunătățiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea
nr. 233/2005.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații
profesionale (asociații) din componența unei OIPA.
sau,
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care
aplică în nume propriu.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 2
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;
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6.

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care
demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producție
ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să
descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se
găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcție de numărul de animale crescute în sistem ecologic/
numărul total de animale a exploatației.
7.
Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din
ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
8.
Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările și completările ulterioare;
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu
răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
9.
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în
anexa la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de
Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
10.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
inovative.
TOTAL
PUNCTAJ MINIM

5

5

5

10

3
100
15
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ATENŢIE:
1. Pentru standardul pentru laptele crud, solicitantul trebuie să dețină în proprietate efective mai
mari de 10 capete vaci lapte/bivolițe, iar investiția, pentru a implementa standardul, trebuie să
cuprindă, după caz:
- construcția sălii de muls sau modernizarea unei construcții existente și adaptarea ei la această
destinație,
- rețea de alimentare cu curent electric a sălii de muls,
- rețea de alimentare cu apă rece și caldă,
- canalizare a sălii de muls,
- instalație de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls,
- tanc de depozitare și răcire a laptelui,
- instalație spălare și dezinfecție a instalației de muls,
- dozatoare pentru furaje concentrate,
- sistem de automatizare a procesului de muls.
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile mentionate mai sus, le va prezenta în
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizarile necesare referitoare la
existenta acestora, starea de funcționare.
2. Pentru standardul protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, investiția
trebuie să cuprindă minim:
Porcine:
- realizarea lagunelor pentru depozitarea dejecțiilor și a rețelei de canalizare de la halele de
creștere a porcilor până la lagune,
- instalații separare a părții solide de partea lichidă a dejecțiilor,
- mijloace speciale de transport dejectii și încorporare a acestora în sol,
- realizarea stațiilor de biogaz,
- forarea puțurilor de control a poluării apei freatice cu nitați și nitriți.
Păsări
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor,
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
Bovine
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide și a foselor de depozitare a dejecțiilor
lichide,
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
Ovine
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide,
- mijloace speciale de transport a dejectiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
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Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile menționate mai sus, le va prezenta în
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările necesare referitoare la
existența acestora, starea de funcționare.
Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție atât la faza de
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la
selecție, devin condiții obligatorii.
În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste
condiții nu se respectă, plățile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepție face criteriul de
selecție privind exploatațiile agricole de semisubzistență a căror dimensiune economică poate
evolua.
ATENȚIE! Pentru justificarea criteriilor de selecție este necesar să prezentați în cadrul Studiului de
Fezabilitate/Memoriului Justificativ toate informațiile necesare punctării acestora şi să ataşați
documente justificative în acest sens.
ATENȚIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizează investiţii pentru
implementarea celor doua standarde, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de luni calculată
de la data instalarii, pentru finalizarea investiţiei, conform Regulamentului 1698/2005, art.26,
pct.1 lit.b, ultimul alineat, dar plata se poate efectua și ulterior.

Anexa 1.5.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 413- 313
Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) Investiţii în activităţi
recreaţionale
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Denumire criteriu
Punctaj
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri
comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de
Finanțare – Secțiunea C – Finanțări nerambursabile – solicitate şi/ sau
obținute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăți
5
efectuate pentru investiția similară şi data depunerii prezentului proiect
este mai mare de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de
sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3
ani.
Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, dar care nu sunt
suficient dezvoltate din acest punct de vedere.
Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista
comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în
conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008
Maxim 25
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a
VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potențialului
de
dezvoltare
turistică
(evaluare
finală)
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea- avi-a-zone-cu-resurse-turistice
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt)
punctajul va fi de max. 15 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se
15
următoarea formulă de calcul:
Cmrt*15/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două
zecimale).Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45
de puncte.
în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice
(Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se
următoarea formulă de calcul:
Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de
puncte.
Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de
muncă/ 25.000 Euro investiți (valoarea de 25.000 Euro investiţi în
funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului).

25

5
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru
microîntreprinderile în funcțiune, punctarea acestui criteriu se va face
prin crearea cel puțin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro.
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Formula:

4.

dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă
nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj,
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă
nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul
de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de
Fezabilitate completat de solicitanții privați şi punctul 3.2 pentru
solicitanții care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor
de calcul prezentate.
Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la
data depunerii proiectului.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de
identitate, după cum urmează:
 persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40
de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului;
societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu
vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului;
 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu
vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului.


5.

6.

7.

5

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de
organizare şi în condițiile menționate anterior se acordă punctaj la acest
criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de
Finanțare.
Proiecte de investiții în activități recreaționale.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în
cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții private
în infrastructura de agrement.
20
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile
aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară
din punct de vedere valoric.
Proiecte care au în componență şi investiții de producere a energiei
din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activității
turistice.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ
şi cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse Maxim 10
regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi
bugetul indicativ.
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea pe care o are valoarea
investiției pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a
proiectului.
Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi
promovarea culturii tradiționale.
5
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul

Page 33 of 40

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii
tradiționale prin achiziționarea de obiecte tradiționale sau de mijloace
de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete,
căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu
diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural tradiționale pentru turiști.
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziționarea
de obiecte tradiționale în vederea amenajării de structuri de primire
turistică cu funcțiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor,
achiziționarea de mijloace de transport tradiționale – sănii, trăsuri,
şarete, căruțe etc.).
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziționarea de obiecte
tradiționale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa
declarația pe proprie răspundere din Secțiunea F a Cererii de Finanțare.
Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină obligația
solicitantului de a cumpăra obiecte tradiționale/ mijloace de transport
tradiționale numai de la meşteri care dețin unul din documentele:
- cartea de meşteşugar;
- declarație de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activități
tradiționale artizanale (eliberată de primarul localității, în mod gratuit).
8.
Proiecte de investiții în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va
face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri de
primire turistică (pensiuni agro- turistice).
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile
aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de
vedere valoric.
Criterii de selectie locala
9.
Rezultate de interes colectiv, promovate de organizatii non profit,
membri ai unor asociatii si federatii de profil.
10
Elemente inovative si tehnologii avansate.

20

3
2

TOTAL

100

Punctaj minim

20

Pentru componentele c) Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare,
amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice
legate de turismul rural
Nr.
1.

Denumire criteriu
Proiecte incluse într-o strategie de promovare la
național/regional/ județean sau local (de tip LEADER).
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:
a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip
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LEADER)
Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în
SF/ MJ că proiectul face parte dintr-o strategie județeană aprobată
printr-o hotărâre a Consiliului Județean, respectiv dintr-o strategie locală
(de tip Leader) a unui GAL autorizat.
Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior
menționate.
b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale
50
protejate (parcuri naționale, rezervații naturale, etc)
Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:
- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect;
- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în
ariile naturale protejate;
- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administrația
respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia
pe durata de monitorizare a proiectului.
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice.
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului
arie protejată, conform legislației menționate.
2.
Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 20
comune şi în care există minimum 15 acțiuni/ investiții de turism.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverințelor eliberate de
către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista
documentelor justificative şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/
Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).
Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogenă vizează
structuri de primire turistică, obiective naturale și culturale, activități
recreaționale, evenimente specific locale etc.
O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele
minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga
suprafață a zonei omogene.
3.
Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale.
10
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ
(descrierea proiectului).
Promovarea tradițiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea
accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiționale,
serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere
meşteşugăresti şi expoziții de obiecte tradiționale, etc. prin acțiuni de
promovare şi informare.
Criterii de selectie locala
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Componente ce includ investitii in energie regenerabila si sunt 15
prietenoase cu mediul. Prioritate au sistemele de economisire a energiei
verde.
Rezultate de interes colectiv, promovate de organizatii non profit, 3
membri ai unor asociatii si federatii de profil.
Elemente inovative si tehnologii avansate
2
TOTAL
Punctaj minim

100
20

ATENŢIE: Asocierea forțată a investițiilor care vizează componenta b (piscine, centre de închirieri
articole sportive, etc.) cu achiziționarea de obiecte tradiționale (de genul: ștergare, rogojini, cergi,
etc.) se consideră conform prevederilor art. 4 alin.8 din Reg. CE nr. 65/ 2011 creare de condiții
artificiale, în vederea obținerii de punctaj în cadrul criteriului de selecție 7.
Pentru proiectele care combină acțiuni din mai multe componente se aplică criteriile de
selecție aferente componentei dominante.
Selecția se desfăşoară distinct pentru fiecare din cele patru componente ale măsurii în
ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul
minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi
valoare, toate aceste proiecte vor primi finanțare.

Anexa 1.6.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 413- 322
Sprijinul pentru măsura 322 vizeaza investitii în spatiul rural pentru:
componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
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Denumire criteriu
Punctaj
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru 15
o investitie similara.
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în
aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe
sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior
sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta
comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai
daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai
beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu
se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal,
energie electrica, gaz, statii de transfer).
Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:
Maxim 13
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)

13

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)

7

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)

5

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu
grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului.
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit
functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea
respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul
de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune
desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va
lua în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie
cel mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei
majoritare din proiect).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
3

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala
5
sau judeteana.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa
de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala
sau
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respective (daca
este cazul).
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se
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încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

4

5

6

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
Proiecte integrate de investitii
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca
valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din
valoarea totala eligibila a proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala
eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din
valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia
din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Proiecte de investitii în infrastructura sociala
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult
- realizate de comune si A.D.I. uri
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin
proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii
(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre
îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .
Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii
specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala,
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare
festivaluri cu specific local etc).
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane
fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ..........
- realizate de catre comune si A.D.I.-uri
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt
prevazute investitii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu
exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin
„Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
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culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru
conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc
activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru,
pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural
– clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc},
arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade,
pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele
întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista
ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la
proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a
Consiliului Judetean.
Criterii de selectie locala:
7
Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator
13
8
Elemente inovative si tehnologii avansate, pastrand elementele de 12
arhitectura traditionale
TOTAL
100
Pentru aceastra masura un exista un prag minim de punctaj

Page 39 of 40

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

Anexa 1.7.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 421

Nr.
1.

Denumire criteriu
Proiectul implica mai mult de 2 GAL-uri din Romania

Punctaj

2.
3.

Proiectul implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER
Proiectul include activitati inovative

20
20
10

4.

Proiectul combina obiectivele din diferite axe ale PNDR

20

5.

Proiectul se adreseaza sectorului de protectie a mediului inconjurator

20

6.

Proiectul se realizeaza cu implicarea tinerilor din zona rurala
TOTAL

10
100

PUNCTAJ MINIM

20
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