ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE
Comuna Pojorata, str. Putna, nr.551, cod. 727440; tel/fax: 0230 236155
galbucovinademunte@yahoo.ro

Anunț lansare apel de selecție Măsura M2/3A
”Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative”
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 2/3A-1/2017 – 11.09.2017
Data publicării: 11.09.2017
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunță lansarea în perioada
11 septembrie 2017 – 12 octombrie 2017 a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte
pentru Măsura 2/3A ”Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative”.
Beneficiari eligibili sunt: PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE
COOPERARE, formate din cel puțin 2 parteneri cu sediul social/punct de lucru pe raza
teritoriului GAL Bucovina de munte, și care fac parte din categoriile de mai jos:
•
Exploatații agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor
sau întreprinderilor mici, inclusiv exploatațiile agricole ce au obținut finanțare prin măsura
M1;
•
Unități de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din
teritoriu;
•
Organizații neguvernamentale.
2.Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri
este: 12 octombrie 2017, ora 16:00.
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/3A se va face la sediul GAL Bucovina de Munte
din comuna Pojorîta, sat Pojorîta, str. Putna, nr.551, în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni
până vineri.
4.Fondurile nerambursabile disponibile pentru măsura Măsura 2/3A ”Sprijin pentru
facilitarea și promovarea formelor asociative” sunt de 30.000 Euro.
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din
cadrul Măsurii 2/3A este de 30.000 Euro.
6.Valoarea minimă eligibilă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie în sumă de
5.000 Euro.
7. Sprijinul public (comunitar și național) acordat pentru proiectele din cadrul măsurii
2/3A va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
8 Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune
editabila), este publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro.
9. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului in conformitate cu cerințele fisei măsurii din SDL si ale Ghidului
solicitantului sunt următoarele:

- PLANUL DE MARKETING/STUDIU
-ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI
-DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU
TERENURILE) PE CARE SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE
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-CERTIFICATUL
DE
ÎNREGISTRARE
ELIBERAT
DE
OFICIUL
REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare, pentru membrii
acordului de cooperare al parteneriatului.
-AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia
sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru persoanele
juridice membre în asociație.
-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT
-ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare,
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare.
10. In vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie sa depună următoarele
documente justificative:
Pentru Criteriul de selecție numărul 1 Relevanță se va verifica în Se va verifica in Acordul
de parteneriat
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 Integrare se va verifica dacă solicitanții au aplicat in
cadrul măsurilor M1/3A și M3/3A și se va verifica dovada depunerii.
Pentru Criteriul de selecție numărul 3 Eficiență se va verifica în Planul de marketing/Studiu.
Pentru Criteriul de selecție numărul 4 Sustenabilitate se va verifica secțiunea
corespunzătoare din Planul de marketing/Studiu .
Pentru Criteriul de selecție numărul 5 Inovare se va verifica secțiunea corespunzătoare din
Planul de marketing/Studiu precum și certificatele/atestatele de inregistrare a produselor ca
produs montan, tradițional sau ecologic.
Pentru Criteriul de selecție numărul 6 Mediu și climă se va verifica secțiunea
corespunzătoare din Planul de marketing/Studiu.
11. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul:
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: Îndeplinirea
acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului
pentru accesarea sprijinului FEADR, şi, după caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor,
a actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi
sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în
Declaraţia F şi în urma verificării experţilor GAL/AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC.
2.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;
Durata Acordului este corespunzătoare duratei ce va fi prevăzută în Contractul de
Finanţare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia va conduce automat la
extinderea duratei acordului
3.Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va
depune un studiu/ plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
4.Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de
marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse.
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o
componentă secundară și trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile ale unui proiect.
5. Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau
finalizat
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6. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți: se va verifica declarația pe propria
răspundere.
7. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz,
fiecărei categorii de solicitanți.
8.Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de investiții
prevăzute prin măsură, respectiv proiecte de servicii cât și de investiții in scopul atingerii
obiectivelor proiectului.
9. Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de Munte.
Se va verifica dacă investiția se realizează în mediul rural la nivel de comună, respectiv în
satele componente membre GAL Bucovina de munte și cuprinde următoarele UAT-uri:
Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Pojorâta,
Sadova, Vama şi Vatra Moldoviței.
10. Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/
colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul); De asemenea, se
angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare
mediului.
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
12. Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.bucovinademunte.ro precum şi la
sediul GAL.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a
fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria
răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu
acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea
comitetului respectiv.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de
departajare, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în
funcție de modul de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma
disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Final. Pentru validarea ședințelor de
selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 9 membri ai Comitetului de selecție,
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.
13. Criteriile de selecție cu punctajele aferente:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate,
iar sistemul de punctare este următorul:

Nr.
CRITERIU DE SELECȚIE
crt.
1
CS 1: Relevanță:
Numărul de parteneri implicați:
mai mult de 5 membri

Punctaj
Max.10 puncte
10 puncte
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2

3

4

5

5 membri sau mai puțin
CS 2:Integrare
Se vor prioritiza Solicitanții care au în implementare
proiecte pe măsurile M1/3A și/sau M3/3A.
- Beneficiari ai unui proiect finanțat prin măsura M1/3A
- Beneficiari ai unui proiect finanțat prin măsura M3/3A
Se va anexa dovada depunerii unui proiect, de către același
solicitant, pentru una din măsurile M1/3A și/sau M3/3A.
Daca a depus cate un proiect pentru fiecare din cele 2
masuri, punctajul total este cumulativ, respectiv 10 puncte.
CS 3:Eficiență
Se vor prioritiza:
-Proiectele care urmăresc realizarea unui lanț scurt de
aprovizionare, așa cum este el definit în Reg. (UE) nr.
807/2014: Sprijinul pentru crearea și dezvoltarea de lanțuri
scurte de aprovizionare, astfel cum sunt menționate la
articolul 35 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, vizează doar lanțurile de aprovizionare care nu
implică mai mult de un intermediar între producător și
consumator.
- Proiecte care urmăresc comercializarea produselor pe piața
locală, așa cum este ea definită de către PNDR, respectiv
distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor
și punctul de comercializare se încadrează între 0-75 km:
Se va descrie in Planul de marketing/Studiu modul de
îndeplinire a acestui criteriu.
CS 4:Sustenabilitate
Se va puncta dacă prin Planul de marketing/Studiu se va
descrie cum proiectul generează creștere economică la
nivelul membrilor structurii asociative, astfel:
•
Creșterea veniturilor din activitatea economică direct
influențată de asociere în procent de minim și inclusiv 5%
•
Creșterea veniturilor din activitatea economică direct
influențată de asociere în procent de minim și inclusiv 10%
Se va verifica secțiunea corespunzătoare din Planul de
marketing/Studiu.
CS 5:Inovare
Planul proiectului urmărește promovarea unui produs din
următoarele categorii:
- produs montan
- produs tradițional

5 puncte
Max.10 puncte

5 puncte
5 puncte

Max. 20 puncte
10 puncte

10 puncte

Max.20 puncte

10 puncte
20 puncte

Max.30 puncte

10 puncte
20 puncte
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- produs ecologic
30 puncte
CS 6:Mediu și climă
Max.10 puncte
Se va puncta dacă în Planul de marketing/Studiu se descrie
implementarea unor soluții prietenoase cu mediul
înconjurător: utilizarea de materiale reciclate sau ecologice,
a unor surse de energie neconvenționale, a unor tehnologii
nepoluante, metodologii sau tehnici de producție ecologică,
obținerea unor produse ecologice etc
TOTAL

100 puncte

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus
menționate. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de
selecție.
Pragul minim pentru sesiune este de 10 de puncte.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
Va avea prioritate proiectul care preconizează creșterea economică ( ca
urmare a implementării proiectului) cea mai mare, conform CS4
Sustenabilitate;

-

14.Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: GAL îi va notifica
în scris în ziua lucrătoare următoare pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor
de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Bucovina de Munte şi prin publicarea
Raportului de selecție prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro.
15.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 2/3A din cadrul SDL sunt
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de
Munte”, disponibil la sediul GAL pe suport tipărit și este distribuit GRATUIT.
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”.
Informați suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact:
Tel./Fax: 0230 236155
E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro
Adresa poştală: Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551
Vizitați www.bucovinademunte.ro, pentru a afla cum puteți obține şi dumneavoastră fonduri
nerambursabile pentru dezvoltare rurală în microregiunea Bucovina de Munte prin PNDR Axa LEADER.
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