Data publicării: 31.08.2012

APEL DE SELECŢIE
ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală Someș Transilvan
anunţă
lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura 142 L în perioada 31.08.2012 – 01.10.2012
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

Măsura 142 L /1 din 31 .08.2012

I. Data lansării apelului de selecție:

31.08.2012

II. Data limită de depunere a proiectelor:

Sesiunea este deschisă în perioada 31.08.2012–
01.10.2012. Termenul limită de depunere pentru
sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei
măsuri este 01.10.2012,orele 14:00.

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Biroul ASOCIAȚIEI GAL Someș Transilvan, din
Localitatea Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 466,
comuna Bonțida , județul Cluj, în intervalul orar
09:00-14:00

IV. Fondul disponibil pentru această sesiune:
Fondurile disponibile pentru Măsura 142L
această sesiune sunt de 74,000 € Euro. Numărul de proiecte ce pot fi finanțate este de 5.

în

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15000 €
V. Componenta Comitetului de Selectie
 Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 13 persoane
(4 persoane din sectorul civil/ ONG , 6 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul
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privat, totodată sunt prevăzuți 13 m e m b r i i supleanți, care respectă numărul de persoane din
domeniile civil,public si privat.
Modalitatea de desfasurare a selectiei
 Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galsomestransilvan.ro şi la sediul GAL .

VI. Documente necesare: Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul www.galsomestransilvan.ro.
De asemenea, vă rugăm să consultați obligatoriu site-ul http://www.madr.ro sectiunea Dezvoltare rurala, sau
www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 142 cît și anexele aferente acestui
ghid.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate
cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție,
aferente măsurii respective de pe site-urile http://www.madr.ro sectiunea Dezvoltare rurala, sau www.apdrp.ro :
1. Aviz de recunoaștere emis de instituțiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare,
începand cu data de 01 ianuarie 2007 pânã la 31 decembrie 2013, însoțit de procesul verbal de constatare.
2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004,
cu modificãrile și completãrile ulterioare;
Sau
Certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de
Judecãtorie
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.
4. Dovada studiilor efectuate de cãtre reprezentantul legal.
4.1 Copie dupã diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de producãtori, care sã
dovedeascã pregãtirea profesionalã în domeniul pentru care se solicitã finanțarea;
Sau
4.2 Declarație pe propria rãspundere în care sã se menționeze cã reprezentantul legal al grupului de producãtori va
urma și va absolvi un stagiu de pregãtire, atestat oficial, conform legislației naționale în vigoare, în maxim un an de la
semnarea Contractului de finanțare.
5. Lista membrilor grupului de producãtori, actualizatã la data depunerii Cererii de finanțare. 6. Actul constitutiv al
grupului de producatori.
6. Actul constitutiv al grupului de producãtori.
7. Statutul grupului de producãtori.
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8. Document de la bancã cu datele de identificare ale bãncii și ale contului în care se vor derula operațiunile cu
APDRP pentru proiectul finanțat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN).

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform
legislatiei in vigoare:
1. Societati comerciale, conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Societati agricole si alte forme de ascociere in agricultura, conform Legii 36/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare.
3. Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2005.
4. Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole 566/2004.
5. Orice alta forma juridica de asociere, conform legislației in vigoare.

VII. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
1.Să fie persoană juridică înființată la inițiativa producătorilor agricoli și forestieri, cu scopul de a comercializa în
comun produsele agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective :
a. planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
b. promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piața a produselor obținute de membrii săi;
c. reducerea costurilor de producție și stabilirea prețurilor la producător;
d. promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze
mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și
menținerea și/sau promovarea biodiversității.
2. Alte condiții de recunoaștere se referă la:
• grupul de producători este format din cel puțin 5 membri;
• să comercializeze cel puțin 75% din producția proprie prin intermediul grupului de producători;
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• dovedește prin evidenta contabila o valoare minima a producției comercializate, pentru grupa de produs pentru
care solicită recunoașterea, de cel puțin 10.000 Euro, echivalent în lei;
• deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a
producției membrilor;
• membrii grupului de producători au obligația de a plăti contribuțiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru
înființarea și funcționarea grupului de producători.
3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligațiile membrilor și ale grupului de producători;
4. Să dispună de organe de conducere și mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial și
financiar pentru funcționarea grupului de producători.
VIII. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul
acordat pentru fiecare criteriu.)
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa
Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să
depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale.
Procesul de Selecție se va face la sfârșitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea Raportului al
Comitetului de Selecție pe pagina web www.galsomestransilvan.ro.
GAL Someș Transilvan îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi solicitanţii privind
rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Someș Transilvan”. Contestațiile
privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Someș Transilvan în termen de 5 zile de la data primirii
notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe
pagina web www.galsomestransilvan.ro.

IX. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului
de Selecție)
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica pe
pagina proprie de web www.galsomestransilvan.ro Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot
depune contestații la sediul GAL Someș Transilvan. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Someș
Transilvan în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si Comitet de
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Contestatii GAL Somes Transilvanin). Rezultatul analizei contestatiei/lor, va fi adus la cunostinta
contestatarului/lor în termenul stabilit in Regulamentul de solutionare a contestatiilor publicat pe site-ul
www.galsomestransilvan.ro .După aparitia raportului de solutionare a contestatiilor pe site-ul GAL, soluția
ramâne definitivă.(pagina 13 din ghid 41)
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de
Selecție GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase,
neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate.
Anuntarea rezultatelor
 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face
după aprobarea Raportului de Selecţie de catre Comitetul de selecţie , primirea contestatiilor si
solutionarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin
intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro.
 Anunţarea
rezultatelor
finale
se
va
realiza
prin
intermediul
paginii
de
internet www.galsomestransilvan.ro. pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după
rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de
depunere a contestaţiilor.

X. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

ASOCIAȚIA Grup de Acțiune Locală Someș Transilvan
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.446,localitatea Bontida, comuna Bonțida, Jud. Cluj
Tel: +40 264 262 259
E-mail: contact@galsomestransilvan.ro
galsomestransilvan@yahoo.com
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