ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
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GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ
ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
anunță
APELUL DE SELECTIE PROIECTE LEADER,

MĂSURA M2/1A – Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri
operaționale pentru diversificarea activităților agricole

În scopul întocmirii unui proiect cu succes, vă rugăm să citiți cu atenție acest apel de selecție, precum
și documentația completă al depunerii candidaturilor, sau adresați‐vă grupului de lucru GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean
www.leadermuresean.ro

Data lansării: 20 IUNIE 2018
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2–M2/1A‐03/ 20.06.2018
Depunerea proiectelor: 20 iunie – 20 iulie 2018, ora 14.00
Fondul total disponibil pentru sesiunea iunie‐iulie 18.630,29 EURO
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DESCRIEREA INTERVENŢIEI
În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați
în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, rețele și clustere, grupuri
operaționale, în scopul implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol și industrie
alimentară (lanț scurt de aprovizionare și piața locală, scheme de calitate) turism, cultură, sănătate,
social
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013:
-

Favorizarea competitivității agriculturii;
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M2/1A:
Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele în
scopul:
cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală;
cooperării în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților finali;
cooperării în vederea aplicării schemelor de calitate;
cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și
partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii
turistice aferente turismului rural;
cooperării în vederea diversificării activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea,
integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu privire la mediu și alimentație.
MODUL DE ACOPERIRE A TERITORIULUI: Această măsură acoperă întregul teritoriu al
microregiunii.
BENEFICIARI DIRECȚI:
Solicitanţii eligibili pentru măsura M2/1A „ Cooperarea in scopul creării de forme asociative,
rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole” sunt
Parteneriate constituite în baza unui Acord de Cooperare şi în a cărui componență să fie cel puțin
un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o
cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:

• Fermieri;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de

alimentație publică.

CONDIȚII MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
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Solicitantul va depune un acord de
cooperare
care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada
pentru care se acordă finanțarea cu minim doi parteneri;
 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing
adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de
promovare propuse.
 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;
 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii
din fișa măsu
 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate
pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite acțiuni (ex.: schimb de experiențe, acțiuni de
formare), care vor fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi
eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se
adresează teritoriului
ATENȚIE! Solicitanții, precum și proiectul trebuie să respecte criteriile de selecție, cerințele de
eligibilitate și conformitate descrise în Ghidul Solicitantului. Punctarea proiectelor se va face
conform tabelului din Apelul de selecție întocmit de către GAL ”Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean”
Vă rugăm, citiți cu atenție Ghidul Solicitantului, care se completează cu Apelul de selecție pentru
măsura M2/1A al GAL ”Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”.
Pentru informații detaliate Vă rugăm să vă adresați aparatului tehnic al asociaţiei.
FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%
Valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 18.630 euro. Co‐finanţarea proiectelor se va realiza din surse
proprii, linii de credit, credite bancare.
Sprijinul public (comunitar şi naţional)
a)100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit,
b) 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 20 iunie – 20 iulie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00
‐ 14.00, la sediul GAL” Asociatia LEADER Parteneriat Mureșean” Ernei nr. 439.
Termenul limită de depunere este 20 iulie 2018, ora 14.00.

COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR:
Comitetul de selecție a proiectelor este format din 7 membrii, toți aparținând spațiului rural , astfel:
2 reprezentanţi ai administraţiei publice
4 reprezentanţi ai societăţii civile.
1 reprezentant al sectorului privat
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MODALITATEA DE DESFĂURARE A PROCESULUI DE
SELECTIE A PROIECTELOR:
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza
căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție:
-

Principiul proiectelor realizate în parteneriat;
Principiul solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Principiul impactului proiectului;
Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă sau economisirea energiei.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus menţionate,
iar sistemul de punctare este următorul:
Nr.

Principii de

Crt.

selecţie

1.

Principiul relevanței
proiectului pentru
specificul local;

Criterii de selecţie
Proiecte cu concept de
proiect, cu caracter
specific local
/microregional.

Punctaj

Obsesvații

30 p

Pentru a se acorda punctaj la acest
criteriu acest aspect trebuie să fie
prevăzut și descries în CF, anexat
extras din strategia
locală/microregională/județeană, etc.

Punctaj maxim 30 p.
Principiul numărului de
parteneri care vor
forma organizațiile
colective;
2.
Punctaj maxim 40 p

Proiecte cu parteneriate
formate din minim 3
parteneri.
Proiecte cu parteneriate
formate între 4 și 7
parteneri.
Proiecte cu parteneriate
formate din peste 7
parteneri.

3.

Principiul numărului de
beneficiari indirecți
care vor beneficia de
proiect

Punctaj maxim 30 p.
5.

TOTAL

20 p

Pentru a se acorda punctaj la acest
criteriu acest aspect trebuie să fie
prevăzut și descries în CF și acord de
cooperare.

30 p

40p

Proiecte cu beneficiari
indirecți pana la 10.000
persoane

20 p

Proiecte cu beneficiari
indirecți peste 10.000
persoane

30 p

Pentru a se acorda punctaj la acest
criteriu acest aspect trebuie să fie
prevăzut și descries în CF

100 PUNCTE

Pentru această măsură pragul minim este de: 20 puncte, prag sub care niciun proiect nu poate intra
la finanţare.
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ATENŢIE! 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, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru
finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada
de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau
beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de
AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina
beneficiarului, la dispoziţia AFIR.
Criterii de departajare: Pentru cererile de finantare aferente măsurii M5/6B, selecţia se face în ordinea
crescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. Pentru proiectele cu acelaşi punctaj,
departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine
descrescătoare.
Selecția proiectelor se efectuează de către Grupul de Acțiune Locală (GAL) al GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean. Se va acorda atenție deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluții noi la
probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piață, modernizarea
activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi etc.
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va întocmi și completa „Fișa de verificare a criteriilor de
selecție” care cuprinde toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului. După încheierea
primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va
publica pe pagina proprie de web „www.leadermuresean.ro” Raportul de Selecție (Intermediar, sau
Final, dacă este cazul) și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații, începând din momentul
publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe site‐ul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean.
Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de
la primirea notificării (sau 7 zile de la afișarea pe site) privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a
depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.
Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Asociația Leader Parteneriat Mureșean în baza unei
proceduri interne proprii. După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a
contestațiilor (dacă este cazul), GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va publica pe pagina
proprie de web Raportul de Selecție final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de
evaluare și selecție.
CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în
cadrul Ghidului Solicitantului
Cerintele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
Solicitantul va depune 2 exemplare din Dosarul cererii de finanţare, una în original și o copie pe suport
de hârtie și 2 în format electronic (cd/dvd). Este recomandat să existe încă o copie care va rămâne la
beneficiar. Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative conform listei documentelor, îndosariat astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor.
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Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, 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, la care se va anexa un opis care va
avea numărul pagini de „0”.
Scanarea documentelor anexate Cererii de Finanțare Utilizatorul va scana fiecare document în parte,
fisierele trebuie să fie în format .pdf scanate cu o rezoluție de minim 200 dpi.
Cererea de Finantare și toată documentatia aferenta nu trebuie să fie semnate și stampilate pe fiecare
pagină. Solicitantul își asumă veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea acestora în original
se constată neconcordanțe care afectează condițiile de eligibilitate sau selectie, proiectul va fi declarat
neeligibil.
Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se
va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de
Finanţare.
În secțiunea Alte Documente solicitantul are posibilitatea de a anexa și alte documente justificative ale
proiectului.
După depunerea Cererilor de finanțare la sediul asociației, dosarul cererii de finanțare va fii verificat
de către experții Responsabili tehnici desemnați.
ACŢIUNI ELIGIBILE:
-

Acțiuni materiale și imateriale în scopul realizării unor forme asociative (cooperative, grupuri de
producători, ONG‐uri), rețele, clustere, grupuri operaționale și realizarea planului de afaceri în
scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local (agricultură, turism, cultură, social,
sănătate, etc.);

-

Animarea teritoriului pentru a facilita realizarea unei rețele;

-

Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;

-

Formarea și informarea potențialilor membri ai cooperării.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site‐ul www.leadermuresean.ro, sau pot
fi solicitate la sediul Asociației: Ernei, nr. 439. Tel. 0265‐335371. Program de lucru cu publicul: Luni –
Vineri: 10‐14.
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU (CONCEPT) – dacă este cazul
2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI
3. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
ATENTIE !! Lista documentelor anexate Cerererii de finanțare trebuie completat și corelat
cu lista documentelor atât din Ghidul solicitantului M2/1A cât și cu lista documentelor din
Cererea de finanțare aferent prezentului măsuri.
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ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data
depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Atentie! In categoria “Alte documente” se încadrează și „Declarație prin care beneficiarul se
angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de
AFIR către beneficiar, precum și toate modificările aduse proiectului selectat, în perioada de
monitorizare/valabilității contractului de finanțare.”
ANUNTAREA REZULTATELOR
Toți solicitanții care au înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele
selecției. Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației.
Beneficiarii vor primi o notificare scrisă, prin care vor fi informați cu privire la selectarea sau
respingerea proiectului propus.
PERSOANE DE CONTACT: PETER Hunor, expert tehnic evaluare proiecte tel 0740‐659976, BABO
Melinda, expert tehnic monitorizare 0745‐054154.

Președinte GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
KOLCSAR GYULA
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