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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea iniţiativelor de
interes local, utilizând abordarea „de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea
propriilor teritorii.

Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a
determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de
vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc. prin intermediul unei strategii de
dezvoltare elaborată şi implementată local.

Dezvoltarea  teritoriilor  rurale  prin  Axa  4  –  LEADER  va  fi  programată şi  coordonată de  actori
locali ce vor reprezenta factorul decizional şi de asemenea vor purta responsabilitatea evoluţiei
în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona.

Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la
diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanţa şi construcţia+ instituţională în vederea implementării de
strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor
domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se la început către
activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării
strategiilor de dezvoltare.

În anul 2011 s-a realizat o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) în urma căreia
au primit decizie de autorizare 81 de GAL-uri, iar în anul 2012 s-a realizat a doua selecție, fiind
selectate 82 de GAL-uri. Astfel, în prezent, pe teritoriul României funcționează 163 de Grupuri
de Acțiune Locală.

Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite
din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen,
care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi
care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei 4 sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv:

- Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

- Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;

- Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
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Prin finanţarea acţiunilor din cadrul celor trei măsuri, vor fi atinse următoarele obiective

specifice:

1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (411), îmbunătăţirea mediului

şi spaţiului rural (412), creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice

din spaţiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală (413) -

(pot acoperi cele trei Axe din PNDR) prin Măsura 41;

2. Îmbunătăţirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a

întreprinde proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei,

de dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi

transnaţional (prin Măsura 421);

3. Stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor

de dezvoltare locală (prin Măsura 431).

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA MĂSURII 111 - Formare profesională (training),

informare și difuzare de cunoștințe

2.1 Motivația sprijinului

Măsura 41 – 111 „Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe” se

încadrează în Axa I a PNDR – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”.

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, de

restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol şi forestier, a sectoarelor de procesare şi

comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre

piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de

îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de

tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile.

Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a

cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au

legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura.
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Activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor sunt necesare, de

asemenea, în zonele defavorizate din punct de vedere natural, acolo unde continuarea

activităţii agricole contribuie semnificativ la menţinerea viabilităţii spaţiului rural.

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din Programul Naţional de

Dezvoltare  Rurală,  în  special  cele  din  Axa  1  -  Creşterea  competitivităţii  sectoarelor  agricol  şi

forestier şi Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. De asemenea, accesul la măsura

de instalare a tinerilor fermieri este condiţionat de dovedirea de competenţe profesionale, ce

pot fi obţinute şi prin participarea potenţialilor beneficiari la cursurile finanţate prin această

măsură.

Împreună cu măsura 143 – „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri” -

sprijinul care se acordă prin această măsură va spori nivelul de cunoaştere, informare, educaţie

a persoanelor care lucrează în sectoarele agro-alimentar şi silvic, va facilita, de asemenea,

accesarea unor măsuri de investiţii de către tinerii fermieri.

În sectorul forestier, ca urmare a modificărilor survenite în urma reconstituirii dreptului de

proprietate asupra pădurilor, structura proprietăţii asupra fondului forestier a înregistrat o

modificare accentuată prin reducerea suprafeţelor aflate în proprietatea publică a statului.

Astfel, se estimează că suprafaţa pădurilor proprietate privată şi proprietate publică locală va fi

de aproximativ 65% din fondul forestier naţional. Se are în vedere crearea de asociaţii de

proprietari de pădure sau de comasare a proprietăţilor de pădure, având drept scop stoparea

acestui fenomen şi practicarea unui management durabil al proprietăţilor.

În concluzie, pentru asigurarea gospodăririi durabile a pădurilor, care este unul din obiectivele

principale ale politicii naţionale forestiere, apare necesitatea aplicării acestei măsuri cu scopul

îmbunătăţirii managementului pădurilor pentru creşterea valorii economice, ecologice şi

multifuncţionale a acestora.

Astfel,  este  necesar  să se  extindă aria  activităţilor  de  instruire,  informare  şi  difuzare  a

cunoştinţelor către toate persoanele adulte care sunt sau vor fi implicate în sectoarele

agricol, alimentar şi silvic. Aceste activităţi acoperă subiecte în cadrul ambelor obiective:

competitivitatea sectoarelor agricol, alimentar şi forestier precum şi îmbunătăţirea utilizării

durabile a terenurilor şi protecţia mediului.
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În prezent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza nevoilor de formare profesională,

elaborează politica de îmbunătăţire a informării şi formării persoanelor care lucrează în sectoarele agro-

alimentar şi forestier. Informarea şi formarea profesională se realizează prin instituţii specializate ale

MADR, ale altor autorităţi publice, precum şi de către furnizori privaţi.

2.2 Obiectivele măsurii  41 – 111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de

cunoștințe

Obiectiv general:

Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a

terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de

cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate.

Obiective specifice:

· Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a

terenurilor agricole și forestiere, creșterea calității managementului la nivel de fermă,

restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru

produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și

reducerea șomajului în zonele rurale.

· Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi

implicate în activități forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor

în vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificării eficiente a

produselor pădurii.

Obiectivele operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:

a) îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură,

silvicultură și industria alimentară;

b) pregatire generală pentru managementul și administrarea fermelor;

c) respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune,

diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme

de procesare);

d) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol,
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forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului;

e) educarea și conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conștiinței forestiere) în

vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a

resurselor forestiere și creșterea procentului de păduri la nivel național, ce reprezintă obiective

principale ale politicii naționale forestiere;

f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT).

Furnizarea acțiunilor de formare profesională precum și a acțiunilor de informare și difuzare a

cunoștințelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia, fără

discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă

etc.

2.3 Domeniul de acțiune

Măsura  41 – 111 sprijină:

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare și

specializare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de tematica cursului,

grupul țintă și nivelul existent de pregătire al solicitanților de formare profesională în

vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind competențele manageriale

și tehnice în domeniul agricol, silvic și alimentar, introducerea de noi tehnologii și

inovații, protecția mediului și agricultură ecologică, cunoașterea și respectarea

condițiilor de eco-condiționalitate etc.

2. Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind schemele de sprijin ale PAC, a

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltarea rurală.

Acțiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv și nu

individual.

2.4  Descrierea operaţiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesională)

1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol,

silvic şi alimentar, ca de exemplu:

a) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției,

igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea
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animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și

amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene;

b) Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;

c) Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;

d) Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea

rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);

e) Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere;

f) Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;

g) Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de

producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu

protecția mediului.

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor1 la diferite întruniri tematice, târguri,

expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de

experienţă etc.

Lista acţiunilor prezentate la pct. 1 şi 2 nu este exhaustivă, putând fi incluse şi alte

actiuni relaţionate cu cele mai sus menţionate.

2.5 Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE/FEDR/FEP)

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală include activităţi care privesc dezvoltarea

resurselor umane şi, prin urmare, acest program se află în relaţie de complementaritate cu POS

DRU.  Delimitarea  dintre  POS  DRU  şi  PNDR  are  la  bază tipul  de  intervenţii  şi  nu  demarcarea

teritorială. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională iniţială, POS DRU, prin axa

prioritară (AP) 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere” va oferi, prin intermediul şcolilor și liceelor specializate,

programe de formare iniţială în agricultură, finalizate cu o atestare în acest domeniu.

1 Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe teritoriul ţării şi are o dimensiune
egală sau mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole şi care este înregistrată în Registrul
fermelor/Registrul agricol/ - Conform PNDR 2007 - 2013, versiunea consolidată August 2014, Pagina 176.
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Formarea profesională continuă pentru persoanele din agricultură, agricultura de subzistenţă şi

semisubzistenţă, va fi realizată în cadrul POS DRU prin AP 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul

vieţii cu piaţa muncii” sau prin AP 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”. Pentru

persoanele ocupate în agricultură şi în agricultura de subzistenţă, POS DRU, va finanţa în cadrul

AP 2 doar formarea profesională în vederea calificării (inclusiv recalificarea), ca şi pentru

celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultanţa şi formarea în

domeniul antreprenorial şi în domenii nonagricole.

Prin PNDR, măsura 111 se vor finanţa numai programe de formare de scurtă durată (cursuri

de bază şi specializări) pentru perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din agricultură,

silvicultură, industria alimentară. Pentru absolvenţii acestor cursuri de formare se vor acorda

atestate de participare.

În concluzie putem sublinia că:

* FEADR (PNDR – Axa 1) va sprijini acţiuni de pregătire profesională de scurtă durată a celor

implicaţi în activităţi agricole, forestiere şi de industrie alimentară, fără dobândirea unei

calificări;

* FSE (POS DRU) va sprijini acţiunile de formare profesională a persoanelor implicate în sectorul

nonagricol şi a fermierilor pentru a se reorienta către alte activităţi, asigurând, astfel coerenţa

cu măsurile investiţionale din sectoarele non-agricole ale Axei 3. Se adaugă acţiunile de formare

profesională prin intermediul şcolilor profesionale şi a liceelor, inclusiv unităţile şcolare

specializate în domeniul agriculturii şi silviculturii.

* FEDR (POR) va sprijini investiţiile în infrastructura educaţională.

* FEP (POP) vizează acţiuni de formare profesională prin măsura 3.1 ¨Acţiuni colective¨ pentru

promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern şi asigurarea unui pescuit durabil,

adresându-se doar persoanelor implicate în acest sector prin cursuri care ajută pescarii să

cunoască metode şi instrumente de pregătire privind la regulamentele naţionale şi europene,

condiţii de igienă şi controlul calităţii.
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CAPITOLUL 3 - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU

MĂSURA 111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de

cunoștințe

3.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile - Beneficiari eligibili

Beneficiarii acestei măsuri se împart în beneficiari finali și beneficiari direcți.

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii

(inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro-alimentare.

Beneficiarii direcți - Aplicanții - furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi

difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private, înfiinţate conform legislaţiei în

vigoare în România, care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau

informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Beneficiarii direcţi (furnizorii de formare profesională) pot fi:

· Entităţi publice:  Instituţii de învăţământ: licee şi  colegii cu  profil agricol, silvic sau

alimentar.

· Entităţi private - Persoane juridice care activează în domeniul formării profesionale.

· Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară.

Finanţarea unui proiect depus la GAL Confluențe Nordice, în cadrul măsurii 41 – 111

"Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”, este restricţionată

pentru următoarele categorii de beneficiari:

a) beneficiarii înregistraţi în lista AFIR a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de

întârziere;

b) beneficiarii care au contracte de finanțare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa AFIR, din

cauza nerespectării clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mică de un

an;

c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la finalizarea litigiului.
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3.2. Criterii minime de eligibilitate pentru beneficiarii direcți - Aplicanţii

Beneficiarii direcți - Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe

trebuie să îndeplineacă următoarele criterii de eligibilitate:

1. Sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

2. Au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi

difuzare de cunoştinţe;

3. Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi

pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de

formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert);

4. Au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau

de informare şi difuzare de cunoştinţe;

5. Dispun de capacitate tehnică  şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de

formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;

6. Și-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetul de stat și cel local;

7. Nu sunt în stare de faliment sau lichidare.

Verificarea eligibilității - se va realiza prin completarea Formularului (G)E 3.1 LS - Fișa de

verificare a eligibilității pentru proiecte de servicii.

3.3 Beneficiarii finali

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii

(inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro-alimentare.

Aceștia trebuie să provină din teritoriul GAL Confluențe Nordice, respectiv din comunele

Stulpicani, Ostra, Capu Câmpului, Berchişeşti, Drăgoieşti, Ciprian Porumbescu, Păltinoasa,

Mălini, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Slatina și Orașul Gura Humorului.



13

În rândul cursanților vor fi obligatoriu incluși și fermierii care au obținut finanțare prin

Asociația GAL Confluențe Nordice în cadrul Măsurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri.

Numărul estimat al acestora este de 13 persoane (13 tineri sub 40 de ani din care 2 fermieri

de semi-subzistență).

Numărul minim admis de participanți/acțiune de formare este de 15, iar durata unei acțiuni

de formare trebuie să fie de minim 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/acțiune de

informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minim 2 zile.

Identificarea şi selectarea participanților la activitățile proiectului, cu respectarea numărului

minim admis pentru acţiunile de formare profesională şi pentru informare şi difuzare de

cunoştinţe va fi realizată de către aplicant şi descrisă în cadrul Cererii de finanţare, la

subpunctul A 4.4. Prezentarea activităţilor.

Furnizarea acțiunilor de formare profesională precum și a acțiunilor de informare și difuzare a

cunoștințelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia, fără

discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă

etc.

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitățile sprijinite

prin măsură.

3.4. Tipuri de cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt:

Pentru Cap I:

- cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul A4.5,

implicați în organizarea și realizarea proiectului. Aceste cheltuielile vor fi decontate experților

de către  beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plata) în baza contractelor încheiate

cu aceștia, conform legislației în vigoare.
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Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile.

Nu se acceptă plăți în numerar.

Pentru Cap II:

- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului;

-           cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului;

-           cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților

proiectului;

- cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile în cadrul proiectului;

- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului;

- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-

notess, pix etc);

-        cheltuieli cu materiale de informare utilizate exclusiv în acțiunile de informare și difuzare

de cunoștințe;

-        cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind  finanţarea proiectelor prin PNDR

(plăcuțe, autocolante, afișe – conform Anexei V la Contractul de Finanțare C1.1LS);

- alte cheltuieli specifice proiectului.

La realizarea fundamentării bugetare pentru Cap I, onorariul experților se va calcula exclusiv pe

durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare, informare și difuzare de

cunoștințe (zile/curs, zile/seminar). Onorariul va include toate activitățile experților în vederea

desfășurării acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe – elaborare, prezentare

suport de curs, materiale prezentate.

La realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de

referință – disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro și pe site-ul GAL Confluențe Nordice

www.gal.confluentenordice.ro la Secțiunea Selecție proiecte, Sesiunea 7 Documente utile

Măsura 111.

În cazul în care serviciile bugetate nu se se regăsesc în baza de date sau prețurile utilizate

depășesc limitele prezentate în baza de date, solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de

Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare serviciu bugetat. Fundamentarea bugetară,
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respectiv realizarea Bugetului indicativ va respecta principiul rezonabilității costurilor și

prețurilor.

IMPORTANT!

1. Conform Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 41 - Implementarea Strategiilor de

Dezvoltare Locală, Pagina 10 și Manualului de procedură pentru pentru implementarea

Contractelor de finanțare aferente Măsurii 41, Pagina 10 "Valoarea proiectelor va fi raportată

la numărul de participanți, numărul de zile pentru organizarea evenimentului, numărul de zile

pentru desfășurarea efectivă a evenimentului, etc. "

2. Conform Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 41 - Implementarea Strategiilor de

Dezvoltare Locală, Pagina 10 - "În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în

Cererea de finanțare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de referință pentru

servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 41 – SAPARD, disponibilă pe site-ul

www.afir.madr.ro. și pe site-ul GAL Confluențe Nordice www.gal.confluentenordice.ro la

Secțiunea Selecție proiecte, Sesiunea 7 - Documente utile Măsura 111.

Pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice (manager, asistent

manager etc.) se va consulta poziția ,,onorariu personal administrativ”.

Pentru stabilirea onorariului expertului formator se va consulta poziția ,,onorariu interpret”.

3.  Pentru sesiunile de formare profesională la nivel de regiune, la lansarea procedurilor de

selectare a formatorilor, a fost bugetată suma de 116 Euro/zi pentru un participant la un curs

cu  durata  de  10  zile,  respectiv  5  zile  (cheltuieli  care  includ  și  cazarea,  masa  și  transportul

particpantului). Pentru acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe, la nivel de regiune, a

fost prevăzut un buget de 70 Euro/zi pentru un participant.

În cazul Grupurilor de Acțiune Locale, în care proiectele trebuie implementate pe teritoriul GAL,

pentru o bună gestionare financiară, la fundamentarea bugetelor se va ține cont de distanța de

la localitatea de domiciliu a beneficiarului final până la locația unde se desfășoară cursurile, de

prețurile practicate pentru închirierea de camere pentru cazare, de faptul că unii participanți
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domiciliază în localitatea unde se desfășoară cursurile sau la distanțe mici (pentru aceștia nu se

vor putea asigura servicii de cazare și plata diurnei), astfel încât, se poate opta pentru

asigurarea transportului zilnic al participanților dacă cheltuielile ocazionate de cazare sunt mai

mari decât cheltuielile de transport.

Pentru acțiunile de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe costurile pot fi

reduse considerabil în contextul organizării acestor activități în teritoriul GAL, prin urmare

acestea vor fi mai mici decât cele la nivel regional de 116 Euro/zi pentru un participant la un

curs cu durata de 10 zile, respectiv 5 zile sau de 70 Euro/zi pentru un participant la acțiunile

de informare și difuzare de cunoștințe.

A se vedea și corespondența MADR Nr. 62.802/05.04.2013 publicată pe site-ul GAL

Confluenţe Nordice www.gal.confluentenordice.ro la Secțiunea Selecție proiecte, Sesiunea 7

Documente utile Măsura 111.

3.5 Tipuri de cheltuieli neeligibile:

1. Cursurile sau activitățile de formare care intră sub incidența programelor sau sistemelor

normale de învățământ agricol și silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;

2. Cheltuielile cu investiții;

3. Cheltuielile pentru activități de formare sprijinite prin Fondul Social European.

3.6 Temele generale pentru programele de formare profesională

Programul de formare va fi realizat prin organizarea de cursuri de formare profesională pe

parcursul cărora vor fi prezentate cunoştinţe privind următoarele domenii:

A. Managementul exploatației agricole

· Planificarea activităţilor pentru apicultură, legume, fructe, creştere animală, cultură mare,

inclusiv tehnologii de cultură şi creşterea animalelor; în funcţie de specificul fiecărei grupe

ofertantul va pune accent pe una/unele dintre specializările menţionate anterior.

· Planificarea producţiei pentru anumite sectoare de producţie ale fermei, inclusiv planificare

temporală, stabilirea obiectivelor, evoluţia pieţei;

· Planificarea investiţiilor, întreţinerea clădirilor, maşinilor și suprafeţelor arabile;
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· Arendare (utilizarea terenurilor), managementul parcelelor, comasarea, asigurarea furajelor

şi inputurilor necesare etc.;

· Atestarea produselor tradiționale;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole, prin procesare, cu accent pe produse

tradiționale.

B. Contabilitatea fermei

Noţiuni primare privind contabilitatea fermei;

C. Protecția mediului

· Practici de agro-mediu;

· Regimul îngrăsămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor;

· Regimul deșeurilor periculoase și nepericuloase;

· Protecția solului /subsolului și a apelor;

· Protecția așezărilor umane.

D. Agricultură ecologică

· Normele de certificare ecologică;

· Creșterea animalelor în sistem ecologic și

· Cultivarea plantelor în sistem ecologic

Aplicantul poate îmbunătăți/completa în cadrul Cererii de finanțare tematica propusă mai sus

pentru a contribui la o mai bună înţelegere a cunoştinţelor dobândite în cadrul

programului/sesiunii de training.

De asemenea, formarea profesională poate include și subiecte practice, alături de cele
teoretice.

Numărul minim admis de participanți este de 15, iar durata unei acțiuni de formare trebuie să

fie de minim 5 zile, fiecare fermier parcurgând toate domeniile menţionate anterior

(respectiv managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, agricultură ecologică,

protecția mediului), în termenul minim de 5 zile.
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3.7. Tematica pentru acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe

Se vor sprijini acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.

Astfel, se va acorda sprijin financiar pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice,

târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind,

de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de

experienţă etc.

Numărul minim admis de participanți /acțiune de informare este de 20 și durata unei acțiuni

de informare de minim 2 zile.

Participanților la activitățile de informare și difuzare de cunoștințe li se vor acorda

atestate/certificate de participare.

3.8 Numărul minim admis de participanți/acțiune şi durata unei acțiuni

Numărul minim admis de participanți/acțiune de formare este de 15, iar durata unei acțiuni

de formare trebuie să fie de minim 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/acțiune de

informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minim 2 zile.

3.9 Activităţi ce vor fi realizate de către beneficiarul direct/aplicant și vor fi descrise în

cuprinsul Cererii de finanțare:

a) Planificarea activităților - Subpunctul 4.4 Prezentarea activităților. Activitățile proiectului

trebuie să fie descrise clar, sintetic, cronologic și să fie realiste. Alocarea de timp pentru

activități  trebuie  să fie  corelată cu  gradul  de  complexitate  și  cu  alocarea  de  resurse

umane. Activitățile proiectului vor contribui la atingerea rezultatelor - ce vor fi descrise la

subpunctul  A 4.6 - Descrierea rezultatelor anticipate - și la realizarea obiectivelor propuse.

Identificarea şi selectarea participanților la activitățile proiectului de formare profesională (training),

informare și difuzare a cunoștințelor, cu respectarea numărului minim admis pentru acţiunile de
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formare profesională (minim 15 participanți) şi pentru informare şi difuzare de cunoştinţe (minim 20

de participanți), împreună cu durata minimă pentru fiecare acțiune în parte va fi descrisă de aplicant

în cadrul Cererii de finanţare tot la subpunctul A 4.4. Prezentarea activităţilor.

De asemenea, în cadrul subpunctului 4.4 se va evidenția, separat de totalul participanților la

activități, numărul de fermieri de semi-subzistență propus, numărul de tineri cu vârsta sub 40 de ani

propus și numărul celor care nu au mai participat la cursuri de formare profesională de scurtă

durată/acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe cu tematica propusă în Cererea de finanţare -

organizate cu sprijin SAPARD/FEADR.

Având în vedere faptul că în rândul cursanților vor fi obligatoriu incluși și fermierii care au obținut

finanțare prin Asociația GAL Confluențe Nordice în cadrul Măsurii 112 - Instalarea tinerilor

fermieri, menționăm că, din totalul estimat de 13 persoane (tineri sub 40 de ani), două persoane

sunt fermieri de semi-subzistență, numărul acestora (2) adăugându-se la numărul de fermieri de

semi-subzistență propus de aplicant.

La subpunctul 5.1 Localitate (Oraș/Comună/Sat, Județ,  etc. - se vor prezenta localitățile din teritoriul

GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect). Planificarea

activităților trebuie să fie corelată cu toate celealte puncte/capitole ale Cererii de finanțare.

Aplicantul trebuie să demonstreze, prin activitățile propuse și resursele umane alocate acestora,

oportunitatea și necesitatea proiectului - Subpunctul A 4.3 - Oportunitatea și necesitatea socio-

economică a proiectului.

b) Cerințe privind asigurarea de către aplicant a resurselor umane disponibile și a

expertizei acestora - Cererea de finanțare, subpunctul A 4.5 Prezentarea resurselor

umane disponibile și a expertizei:

- Aplicantul va nominaliza toți experții implicați în derularea activităților

proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului (experți

formatori) cât și experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare (indiferent dacă sunt

bugetate sau nu cheltuielile legate de onorariile experților care vor realiza implementarea

proiectului/experților cu atribuții organizatorice - manager proiect, asistent manager,

responsabil financiar/contabil, etc.);

- Fiecare curs de formare profesională (training) poate avea câte un

formator/expert distinct sau același formator/expert dacă acesta are expertiza necesară;

numărul de experți prevăzuți în proiect va fi corelat cu gradul de complexitate al activităților;
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- Calificarea profesională a experților din proiect trebuie să corespundă tipului de

activitate pentru care acesta este propus;

- Aplicantul va anexa Cererii de finanțare:

· Lista experților care participă la activitățile proiectului; Lista experților va

cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care sunt proiectele/activitățile pe

care solicitantul dorește să le evidențieze în vederea obținerii punctajului la

criteriile de selecție;

· Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe

toată durata de desfășurare a proiectului;

· Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile

proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform

legislației naționale în vigoare etc.).

c) Cerințe privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare pentru

desfășurarea activităților de formare profesională (training), informare și difuzare a

cunoștințelor - Subpunctul A 5.2 al Cererii de finanțare Prezentarea locației:

- Activitățile de formare profesională, informare și difuzare a cunoștințelor se vor

desfășura pe teritoriul GAL Confluențe Nordice format din comunele Stulpicani, Ostra, Capu

Câmpului, Berchişeşti, Drăgoieşti, Ciprian Porumbescu, Păltinoasa, Mălini, Cornu Luncii, Valea

Moldovei, Slatina și Orașul Gura Humorului;

- Sala destinată acțiunilor de formare trebuie să aibă o capacitate de minim 16

locuri - la un minim de 15 participanți - (15 locuri pentru cursanți plus 1 loc pentru

formator). Capacitatea sălii de curs va crește proporțional cu numărul de cursanți.

- Sala destinată acțiunilor de informare și difuzare a cunoștințelor trebuie să aibă

o  capacitate  de  minim  21  locuri  -  la  un  minim  de  20  participanți  -  (20  locuri  pentru

participanți plus 1 loc pentru expert). Capacitatea sălii va crește proporțional cu numărul de

participanți.

- Aplicantul trebuie să se asigure că experţii sunt dotaţi corespunzător din punct

de vedere logistic atât pentru desfășurarea activităților de formare profesională (training) cât și

pentru activitățile de informare și difuzare a cunoștințelor. Dotarea necesară minimă include:
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Laptop, Videoproiector, Ecran pentru proiecţie (ultimele 2 echipamente necesare pentru

prezentări), materiale consumabile.

În cazul deplasărilor pe teren, aplicantul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata

deplasărilor, întreaga logistică şi echipamentul necesar, precum şi transportul  experţilor.

Costurile implicate de aceste activităţi, inclusiv masa şi costurile aferente cazării membrilor

echipei aplicantului vor fi bugetate conform specificațiilor descrise în cadrul capitolului destinat

Cheltuielilor eligibile.

- Aplicantul va asigura, pentru fiecare cursant, minim următoarele materiale:

suport de curs, instrumente de scris, mapă pentru documente și orice alte materiale necesare

bunei desfăşurări a sesiunilor teoretice și practice.

d) Aplicantul va prezenta metoda de evaluare a participanţilor;

e) Aplicantul va asigura facilităţile de cazare şi masă pentru participanţii la cursurile de

formare profesională;

f) Aplicantul va realiza implementarea sesiunilor de formare profesională (training),

informare și difuzare de cunoștințe;

g) Aplicantul va realiza atestatele/certificatele de participare ce vor fi înmânate

participanților, pentru fiecare modul de curs, pe care vor fi menționate domeniile în

care a fost realizată formarea profesională;

h) Aplicantul va raporta evoluţia proiectului în conformitate cu prevederile specifice

proiectelor de servicii;

i) Aplicantul va asigura toate condițiile ca, pe durata instruirii practice, cursanții să

parcurgă programa de instruire practică, în condiții de securitate a muncii.

Toate aceste activități vor fi descrise în cuprinsul Cererii de finanțare, la punctele și

subpunctele specifice, conform precizărilor din Cererea de finanțare.

Acțiunile ce se vor efectua prin această măsură au caracter colectiv și nu individual.

3.10. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Contribuţia publică aferentă Măsurii 41 – 111 este de 10.000 de Euro:

1. Contribuţia Guvernului României – 20%
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2. Contribuţia Uniunii Europene – 80%

3. Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 100%

Nr. de
proiecte

prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total

pe măsura

Contribuția
FEADR –
măsura

Contribuția
publică

națională

Contribuția
privată

1 10.000  € 10.000 €  8.000 €  2.000 € 0%

O persoană va putea participa atât la componenta de formare, cât și la componenta de

informare și difuzare de cunoștințe, urmând să fie cuantificată ca indicator la ambele

componente.

Aplicanții pot depune proiecte atât pentru formare profesională cât și pentru informare și

difuzare de cunoștințe.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect – 10.000 Euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro.

Valoarea totală maximă a unui proiect: 400.000 Euro.

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile –

conform Anexei la Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1698/2005.

3.11 Criteriile de selecție a proiectului

Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR, prin intermediul GAL Confluenţe Nordice

sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform

criteriilor de selecţie naționale și locale, preluate din Planul de Dezvoltare Locală al GAL

Confluenţe  Nordice.

Conform Manualului de procedură pentru pentru implementarea Contractelor de finanțare

aferente Măsurii 41, Pagina 12 "pentru proiectele de servicii,  ce se încadrează în obiectivele
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Măsurilor 111 și 143, GAL va utiliza criteriile de selecție menţionate în Fişele măsurilor 111 şi

143  din PNDR adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte (...)."

Astfel, GAL Confluențe Nordice va aplica următoarele criterii de selecţie:

Nr.

crt.
Criteriul de selecție

Punctaj

maxim
Calcul punctaj /Documente

Criterii de selectie preluate din Fișa Măsurii 111 din PNDR și adaptate la modalitatea de implementare a proiectelor

aferente Măsurii 111

1. Capacitate operațională 20

1.1

Aplicantul are suficientă

experienţă în managementul

proiectelor
5

Formula de calcul: 0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități

similare în care a fost implicat = nr. total puncte/expert.

Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de

fiecare expert, dar nu va depăși 5 puncte.

Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert,

care sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le

evidențieze în vederea obținerii punctajului.

Documente care se verifică:

· Cererea de finanțare, subpunctul A 4.5 Prezentarea resurselor

umane disponibile și a expertizei:

- Aplicantul a nominalizat toți experții implicați în

atribuțiile cărora intră activitățile de organizare (indiferent dacă

sunt bugetate sau nu cheltuielile legate de onorariile experților

care vor realiza implementarea proiectului/experților cu atribuții

organizatorice - manager proiect, asistent manager, responsabil

financiar/contabil, etc.).

- Calificarea profesională a experților din proiect

corespunde tipului de activitate pentru care acesta este propus.

· Lista experților care participă la activitățile proiectului. Lista

experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care

sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le

evidențieze în vederea obținerii punctajului;

· Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la

activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a
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proiectului;

· Documente  care  să ateste  expertiza  experților  de  a

implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate,

referințe).

1.2

Aplicantul are suficientă

experienţă în acțiuni de formare

profesională și/sau informare și

difuzare de cunoștințe

10

a) Experiența organizației

Se vor acorda 5 puncte dacă aplicantul are minim 1 an experiență

în acțiuni de formare profesională și/sau informare și difuzare de

cunoștințe.

Dacă aplicantul are mai puțin de 1 an experiență în acțiuni de

formare profesională și/sau informare și difuzare de cunoștințe

se vor acorda 0 puncte.

Documente care se verifică:

· Secțiunea C a Cererii de finanțare - Finanțări nerambursabile

solicitate și/sau obținute;

· Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare

nerambursabilă pe ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de

servicii;

· Proces-verbal de recepție sau documente similare pentru

proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă.

b) Experiența experților propuși

Formula de calcul: 1 punct/expert formare profesională x nr.

total de experți formare profesională propuși= nr. total de

puncte;

1 punct/expert informare și difuzare de cunoștințe x nr. total de

experți informare și difuzare de cunoștințe propuși= nr. total de

puncte.

Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje,

dar nu va depăși 5 puncte.

Documente care se verifică:

· Cererea de finanțare, subpunctul A 4.5 Prezentarea resurselor

umane disponibile și a expertizei:
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- Fiecare curs de formare profesională (training) are

câte un formator/expert distinct sau același formator/expert

și acesta are expertiza necesară; numărul de experți

prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al

activităților;

- Calificarea profesională a experților din proiect

corespunde tipului de activitate pentru care acesta este propus.

· Lista experților care participă la activitățile proiectului;

· Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la

activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a

proiectului;

· Documente  care  să ateste  expertiza  experților  de  a

implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate,

referințe, atestare ca formator emise conform legislației

naționale în vigoare etc.).

Punctajul final va fi format prin cumularea punctajelor de la

punctele a) și b), dar nu va depăși 10 puncte.

1.3

Aplicantul îndeplineșete

cerințele privind asigurarea

spațiului de desfășurare și a

logisticii necesare pentru

desfășurarea activităților de

formare profesională (training),

informare și difuzare a

cunoștințelor

5

Se vor acorda 5 puncte dacă aplicantul a îndeplinit cerințele

privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare

pentru desfășurarea activităților de formare profesională

(training), informare și difuzare a cunoștințelor prezentate atât

în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 111 - Formare

profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe - cât

și în Apelul de selecție varianta integrală pentru Măsura 111.

Dacă aplicantul nu îndeplinește cerințele privind asigurarea

spațiului de desfășurare și a logisticii necesare pentru

desfășurarea activităților de formare profesională (training),

informare și difuzare a cunoștințelor se vor acorda 0 puncte.

Documente care se verifică:

· Cererea de finanțare - Subpunctul A 5.2 Prezentarea

locației care trebuie să cuprindă minim următoarele

aspecte:
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- Activitățile de formare profesională, informare și

difuzare a cunoștințelor se desfășoară pe teritoriul GAL

Confluențe Nordice format din comunele Stulpicani, Ostra,

Capu Câmpului, Berchişeşti, Drăgoieşti, Ciprian Porumbescu,

Păltinoasa, Mălini, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Slatina și

Orașul Gura Humorului;

- Capacitatea sălii de curs, pentru acțiunile de

formare profesională, a fost calculată proporțional cu

numărul de cursanți. Ex. - Sala destinată acțiunilor de

formare are o capacitate de minim 16 locuri - la un minim de

15 participanți - (15 locuri pentru cursanți plus 1 loc pentru

formator).

- Capacitatea sălii de curs, pentru acțiunile de

informare și difuzare a cunoștințelor a fost calculată

proporțional cu numărul de participanți. Ex. - Sala destinată

acțiunilor  de  informare  și  difuzare  a  cunoștințelor  are  o

capacitate  de  minim  21  locuri  -  la  un  minim  de  20

participanți - (20 locuri pentru cursanți plus 1 loc pentru

expert).

- Aplicantul a declarat că se va asigura că experţii vor

fi  dotaţi  corespunzător  din  punct  de  vedere  logistic  atât

pentru desfășurarea activităților de formare profesională

(training) cât și pentru activitățile de informare și difuzare a

cunoștințelor, iar dotarea necesară minimă va include:

Laptop, Videoproiector, Ecran pentru proiecţie (ultimele 2

echipamente necesare pentru prezentări), materiale

consumabile.

În cazul deplasărilor pe teren, aplicantul va asigura pentru

echipa sa, pe toată durata deplasărilor, întreaga logistică şi

echipamentul necesar, precum şi transportul  experţilor.
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Costurile implicate de aceste activităţi, inclusiv masa şi

costurile aferente cazării membrilor echipei aplicantului vor fi

bugetate conform specificațiilor descrise în cadrul capitolului

destinat Cheltuielilor eligibile.

- Aplicantul asigură, pentru fiecare cursant, minim

următoarele materiale: suport de curs, instrumente de scris,

mapă pentru documente și orice alte materiale necesare

bunei desfăşurări a sesiunilor teoretice și practice.

2. Planificarea activităților 30

2.1

Activitățile proiectului sunt

descrise clar, sintetic, cronologic

și sunt realiste 10

Se vor acorda 10 puncte dacă activitățile proiectului sunt descrise

clar, sintetic, cronologic și sunt realiste.

Dacă activităție proiectului nu sunt descrise clar, sintetic,

cronologic și nu sunt realiste se vor acorda 0 puncte.

Documente care se verifică:

Cererea de finanțare:

- Subpunctul A 4.4. Prezentarea activităţilor.

2.2

Alocarea de timp pentru

activități este corelată cu gradul

de complexitate și cu alocarea

de resurse umane

10

Se vor acorda 10 puncte dacă alocarea de timp pentru activități

este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse

umane.

Dacă alocarea de timp pentru activități nu este corelată cu

gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane se  vor

acorda 0 puncte.

Documente care se verifică:

Cererea de finanțare:

- Subpunctul A 4.4. Prezentarea activităţilor;

- Subpunctul A 4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a

expertizei;

- Subpunctul 4.8 Durata proiectului;

- Punctul A 5 - Amplasamentul proiectului.

2.3
Activitățile proiectului contribuie

la atingerea rezultatelor și la
10

Se vor acorda 10 puncte dacă activitățile proiectului contribuie la

atingerea rezultatelor și la realizarea obiectivelor propuse.
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realizarea obiectivelor propuse Dacă activităție proiectului nu contribuie la atingerea

rezultatelor și la realizarea obiectivelor propuse se vor acorda 0

puncte.

Documente care se verifică:

Cererea de finanțare:

- Subpunctul A 4.4. Prezentarea activităţilor;

- Subpunctul A 4.6 - Descrierea rezultatelor anticipate;

- Subpunctul A 4.2 - Obiectivul proiectului.

- Subpunctul A 4.3 - Oportunitatea și necesitatea socio-economică

a proiectului.

Aplicantul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și

resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea

proiectului. Obiectivul proiectului trebuie să contribuie la

realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a GAL

Confluențe Nordice.

Criterii de selecție locală

3.

Există un modul de formare în

domeniul privind protecţia

mediului.

10

Toate proiectele vor fi punctate cu 10 puncte pentru

modulul/cursul Protecția mediului.

4. Fermieri de semi-subzistență 15

Pentru  un  număr  egal  cu  10  sau  mai  mare  de  10  fermieri  de

semi-subzistență propus în Cererea de finanțare la punctul A 4.4

Prezentarea activităților, se vor acorda 15 Puncte.

Pentru un număr cuprins între 2 și 9 fermieri de semi-subzistență

propus în Cererea de finanțare la punctul A 4.4 Prezentarea

activităților, se vor acorda 7,5 puncte.

5.

Fermieri  care nu au mai

beneficiat de sprijin SAPARD/

FEADR pentru același tip de

activitate

10

Se va puncta proporţional cu numărul de participanți propus a fi

selectat în Cererea de finanțare, care nu a mai participat la cursuri

de formare profesională de scurtă durată/acțiuni de informare și

difuzare de cunoștințe cu tematica propusă în Cererea de

finanţare - organizate cu sprijin SAPARD/FEADR.

Astfel, pentru 100% participanți care nu au urmat cursuri de

formare profesională de scurtă durată/au participat la acțiuni de
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informare și difuzare de cunoștințe cu tematica propusă în

Cererea de finanţare se vor acorda 10 puncte.

6. Fermieri cu varsta sub 40 de ani 15

Se punctează proporțional cu numărul de tineri propus din totalul

de participanți. Pentru 100% participanți tineri propuși să fie

selectați se acordă 15 puncte.

TOTAL 100

Precizare: în calcularea punctajului vor fi luați în considerare şi beneficiarii măsurii 112 ai GAL

Confluenţe Nordice, al căror număr este estimat la 13 persoane (13 tineri sub 40 de ani din care

2 fermieri de semi-subzistență).

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 30 puncte.

Selecția se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selecție, în cadrul sumei alocate pe

sesiune.

La punctaje egale, ordinea de selectare se va face aplicând principiul primul venit, primul

servit.

CAPITOLUL IV - DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE

Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerințele prevăzute pentru proiecte de

servicii – specifice Măsurii 41, publicată pe site-ul www.afir.madr.ro

Pentru proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurii 111 se va utiliza formularul cadru de

Cerere de Finanțare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro

- Informații utile - Proceduri de lucru pentru PNDR - Manual Procedură implementare M41 +

Formulare Specifice - septembrie 2014.

ATENȚIE! Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de anexele prevăzute în modelul

standard. Anexele cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
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 În  cadrul formularului E1.1LS sunt menționate și anexele care trebuie completate și atașate

Cererii  de  Finanțare.  La  pct.  E  din  Cererea  de  Finanțare  sunt menționate documentele

obligatorii care vor fi prezentate de către  solicitant odată cu Cererea de Finanțare și care vor fi

verificate împreună cu aceasta.

Anexele care trebuie completate și prezentate de către solicitant, pentru Masura 111 -

Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe - Anexe ale Cererii de

Finanțare pentru proiectele de servicii - sunt:

Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile;

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;

Anexa 3 – Declarație pe Proprie Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (nu

se depune de către solicitant în cazul proiectelor cu finanțare publica de 100%);

La pct. E din Cererea de Finanțare sunt precizate și alte documente ce trebuie anexate Cererii

de Finanțare pentru proiectele de servicii, acestea fiind:

· Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de

serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru

solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în

ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii;

· Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate

incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă;

· Documente constitutive – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv,

Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și

fundațiilor etc.);

· Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția

Generală a Finanțelor Publice;

 Certificate de atestare fiscala, emise in conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, privind

Codul de Procedura Fiscala, republicata,  de catre:
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a) Organul fiscal competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice, pentru

obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului;

b) Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru

(dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local (numai in cazul in care solicitantul este

proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie sa  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin

menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie

menţionate.)

Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de

TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire, Graficul de

esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata.

ATENȚIE! Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor publice va

avea obigatoriu completată Secțiunea C - Informații pentru verificarea eligibilității

persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct. a): diferența

dintre obligațiile de plată restante cuprinse în secțiunea A și sumele menționate la secțiunea

B. Diferența trebuie sa fie egală cu 0 (zero).

· Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

· Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la asigurarea cofinanțării

proiectului. Nu se depune în cazul finanțării publice de 100%;

· Lista experților care participă la activitățile proiectului; Lista experților va cuprinde

centralizat, pentru fiecare expert, care sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul

dorește să le evidențieze în vederea obținerii punctajului.

· Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului

(diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale

in vigoare etc.);

· Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată

durata de desfășurare a proiectului;
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· Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere

al performantelor si parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora si din punct de

vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici reali si care indeplinesc

conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.

· Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar:

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data

depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei

luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data

depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi,

sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de

organizaţia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în

cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data

închiderii licitaţiei de proiecte;

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de

finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o

valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e) extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.

Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.

· Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte

faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul

solicitanților înființați în baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
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· Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele

proiectului;

· Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din

localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este

obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul

cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora

și punerea acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 322-componenta C.

· Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Acestor documente li se adaugă:

· Declaraţia prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Confluenţe

Nordice toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către

beneficiar - La punctul 22 al Apelului de selecţie - Model de Declarație.

ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare,

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL V - COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII

DE FINANȚARE. CONTRACTAREA FONDURILOR. IMPLEMENTAREA

CONTRACTELOR DE FINANȚARE

5.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanțare

Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele tehnice și

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu

permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.
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Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat pe site-ul

http://gal.confluentenordice.ro/  Selecție proiecte - Sesiunea 7 și pe pe site-ul www.afir.madr.ro

- Informații utile - Proceduri de lucru pentru PNDR - Manual Procedură implementare M41 +

Formulare Specifice - septembrie 2014.

ATENȚIE! Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de anexele prevăzute în modelul

standard. Anexele cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului

standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă

ordine decât cea specificată poate conduce la respingerea dosarului cererii de finanțare pe

motiv de neconformitate).

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate cereri

de finanțare completate de mână. Dosarul cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu

un Opis, cu următoarele:

Nr.

Crt.
Titlul documentului Nr. Pagină (de la ... până la ...)

Pagina Opis va fi pagina cu numărul 0 a cererii de finanțare. Cererea de finanțare trebuie

completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în

care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce

măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

La întocmirea cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO – RON publicat pe

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la următoarea secțiune: http:

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - la data întocmirii cererii de

finanțare.

Dosarul cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanțare completată și documentele

atașate (conform listei documentelor – secțiunea E a cererii de finanțare).

Originalul și două copii ale cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic – 3

http://www.apdrp.ro/
http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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exemplare (CD) atașate fiecărui exemplar în parte – și cu documentele în original (pentru

care a atașat copii), necesare pentru verificarea conformității copiilor cu originalul, se depun

la sediul GAL Confluențe Nordice din Orașul Gura Humorului, Str. Locotenent Viorel

Marceanu, Nr. 22, conform mențiunilor din anunţul de lansare. Documentele originale vor fi

returnate/restituite aplicantului după realizarea conformității.

Fiecare exemplar al dosarului cererii de finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile

numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu

permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.

Opisul va fi numerotat cu Pagina 0. Fiecare pagină va purta ștampila şi semnătura solicitantului

în partea dreaptă sus a fiecărui document. Scanarea dosarului se va face după finalizarea

dosarului (paginare, mențiune conform cu originalul).

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”,

respectiv „COPIE 1” și „COPIE 2”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui

exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara celor 3 exemplare pe care le

depune.

Verificarea conformității cererii de finanțare

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei

de verificare a conformiţăţii proiectului”.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:

· dacă este corect completată;

· dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;

· dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat

neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care

sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi

corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în

documentele anexate Cererii de Finanţare. Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare
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nu este considerată eroare de formă.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru

aceeaşi licitaţie de proiecte.

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.

După verificare pot exista două variante:

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă;

- Cererea de Finanţare este declarată conformă.

Experții GAL vor completa Formularul (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a conformităţii pentru

proiecte de servicii.

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de

verificare.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

- verificarea criteriilor de eligibilitate;

- verificarea bugetului indicativ al proiectului;

- verificarea documentelor anexate.

Experții GAL vor completa Formularul (G)E 3.1 LS - Fișa de verificare a eligibilității pentru

proiecte de servicii.

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. După verificare pot

exista două variante:

- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă;

- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare.

ATENŢIE! GAL Confluente Nordice îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că

este necesar.
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Selecția proiectelor

Experții GAL vor completa Formularul GE3.2 L – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție. Va fi

punctat fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi  se  va  întocmi  şi

aproba Raportul Intermediar de Selecție, care va cuprinde proiectele retrase, neeligibile,

eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecție.

Fiecare etapă se va realiza conform Manulului de procedură ce se găsește pe site-ul GAL

Confluențe Nordice.

Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecție au posibilitatea de a depune

contestaţii. Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la

primirea notificării sau în 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului Intermediar de

Selecție.

Contestaţiile se soluţionează de către o Comisie constituită la nivelul GAL, care va avea o

componență diferită de cea a Comitetului de Selectare a proiectelor. Publicarea Raportului

Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la sediul Asociaţiei  GAL Confluenţe Nordice

şi pe site-ul www.gal.confluentenordice.ro Rezultatele selecţiei finale - Raportul final de selecție

- vor fi afişate la sediul asociaţiei şi pe site-ul: www.gal.confluentenordice.ro

După finalizarea etapelor de verificare a conformității, eligibilității și publicarea Raportului

Final de Selecție de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la Oficiul Județean

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Suceava. Aici vor fi efectuate verificarea

conformității și a eligibilității proiectelor depuse, iar proiectele care vor trece de aceste două

etape vor intra în faza de contractare cu AFIR.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezenți atât solicitantul, cât și un reprezentant

al GAL Confluențe Nordice. În cazul în care solicitantiul dorește, îl poate împuternici  – prin

procură specială, pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Toate documentele ce vor fi completate în etapele de verificare a conformității, eligibilității

și selecției se găsesc pe site-ul GAL Confluențe Nordice http://gal.confluentenordice.ro/

Secțiunea Manual de procedură și Secțiunea Selecție proiecte - Sesiunea 7 și pe pe site-ul

www.afir.madr.ro  - Informații utile - Proceduri de lucru pentru PNDR - Manual Procedură

implementare M41 + Formulare Specifice - septembrie 2014.

http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.apdrp.ro/
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5.2. Contractarea fondurilor

După ce s-au încheiat toate etapele de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv Verificarea pe

teren pentru proiectele de investiții, Centrele Regionale vor notifica solicitantul și GAL-ul,

privind decizia de finanțare, iar în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării,

solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparține, în vederea semnării

Contractului de Finanțare (se recomandă consultarea textului integral al Contractului de

Finanțare - Formular C1.1LS – Contract de Finanțare pentru proiecte de servicii - ce poate fi

accesat pe link-ul www.afir.madr.ro  - Informații utile - Proceduri de lucru pentru PNDR -

Manual Procedură implementare M41 + Formulare Specifice - septembrie 2014).

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul stabilit în Notificare și nici nu anunță

AFIR, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar.

Formularul de buget va fi similar cu cel folosit pentru celelalte măsuri, cu mențiunea că

finanțarea se va realiza din alocarea financiară aferentă Măsurii 41.

Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din Euro în Lei este cursul Euro-

Leu (publicat pe pagina web a Bancii Central Europene http://www.ecb.int/index.html) de la

data avizării, de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al

Consiliului Director mandatat în acest sens, a Raportului de selecție. Acest curs se aplică pentru

toate tipurile de proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din cele 3 axe – PNDR,

pentru proiectele atipice și pentru proiectele de servicii. Raportul de selecție GAL trebuie să fie

depus la OJFIR împreună cu Cererea de finanțare.

5.3. Implementarea Contractelor de finanțare

Implementarea Contractelor de finanțare aferente Măsurii 111 - Formare profesională

(training), informare și difuzare de cunoștințe - se va realiza în conformitate cu prevederile

Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de finanțare aferente Măsurii 41

- Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, ce poate fi accesat pe link-ul

www.afir.madr.ro  -  Informații  utile  -  Proceduri  de  lucru  pentru  PNDR  -  Manual  Procedură

http://www.apdrp.ro/
http://www.ecb.int/index.html
http://www.apdrp.ro/
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implementare M41 + Formulare Specifice.

Atât Ghidul Solicitantului cât și Manualele de procedură pot suferi rectificări din cauza

actualizărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale.


