Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Șomes-Codru
Adresa: Comuna Valea Vinului, Str. Principală, Nr. 62
Cod poștal – 447345, jud. Satu Mare, Tel: 0261-876765
e-mail: galmsomescodru@gmail.com, www.galsomescodru.ro
Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A
„Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii
adăugate a produselor agricole primare”

Data lansării apelului de selecţie: 02.04.2018
Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 2/3A 2/02.04.2018 07.05.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 07.05.2018 ora 12:00.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru
din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în
intervalul orar 09:00-14:00.
Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 200.000 Euro.
Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de
200.000 euro.
Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC
2/3A va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de
producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC
2/3A sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu
modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile
de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi
marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
În cadrul Măsurii GALMSC 2/3A se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:
1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:
- înființarea și dotarea unităților de procesare, colecatare şi condiţionare inclusiv investiții
privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare)
- înființarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și
capacități de ambalare;

îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de
legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
- introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi și pentru a
deschide noi piețe, în special în contextul rețelelor mici de distribuție;
- aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;
- promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Investiții în active necorporale pentru:
- organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
- achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
- achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului.
-

Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se găsește pe site-ul
GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 2/3A
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul oadată cu Cererea de
finanțare:
Nr.
Crt.

1.

2.

Document
1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și
pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului);
1.b). Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (în cazul
proiectelor care prevad modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/achiziții de
utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente);
1.c). Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevad
modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care
schimbă regimul de exploatare a construcției existente) (numai în cazul construcțiilor
nefinalizate).
2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit si pierderi - formularul
20 si formularele 30 si 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la
Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din
contul de profit si pierdere – formularul 20) sa fie pozitiv.
In cazul în care solicitantul este inființat cu cel puțin trei ani financiari inainte de anul
depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situații financiare. Excepție fac
intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanțare.
sau
2.2 Declarație privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii
proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) insoțită de anexele

3.

la formular în care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puțin egale cu cheltuielile) obținut
în anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusive 0).
sau
2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul
solicitanților care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
Documente pentru terenurile și/sau cladirile aferente investiției:
3.1 Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat
la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10
ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz în acord cu precizările din Studiul
de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările
și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;
3.2 Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al
terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de
construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi
trebuie să conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea
graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.
Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit
prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act
administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin
contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu
modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se realiza
investiția.
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de
comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de
drept.
3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate
lucrările de cadastru, pentru Cererile de Finanţare care vizează investiţii în lucrări privind
construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat
pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul
de rambursare a creditului.

CERTIFICAT DE URBANISM - pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi
sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca
necesare fazei următoare de autorizare.
Pentru unitățile care se modernizează:
AUTORIZAŢIE SANITARĂ/NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu
legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru
unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
6.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifică
faptul că solicitantul are codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare,
existența sediului și/sau a punctului de lucru (dacă este cazul) în Microregiunea SomeșCodru și că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990,
republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificările
și completările ulterioare.
sau
6.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu
modificările și completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr.
566/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în
categoria "firma în dificultate" (Anexa 4 la Ghidul solicitantului), semnată de persoana
autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor
individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.
PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul,
deținătorii de unități turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc.
Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz):
- contracte/precontracte cu producătorii de materie primă agricolă.
- dovada de la producător / furnizor, că echipamentele ce se doresc a fi
achiziționate prin proiect, înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri nu mai
vechi de 3 ani.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii GALMSC 2/3A, solicitantul sprijinului trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:






Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista
cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii
de produse Anexa I;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;








Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentaţii tehnico-economice;
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare menţionată în capitolul 8.1 din PNDR.
Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică,
sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someș-Codru, respectiv pe
teritoriul comunele Apa, Bârsău, Crucișor, Culciu, Homoroade, Medieșu Aurit și Valea
Vinului din județul Satu Mare.

Metodologia de verificare a condițiilor de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească solicitantul se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a eligibilității postată pe siteul GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura
GALMSC 2/3A
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru
transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi
monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală
Judeţean.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de
Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi
publicat pe pagina de web a GAL www.galsomescodru.ro. În baza acestuia, GAL
Microregiunea Someș-Codru va transmite rezultatele selecției către solicitanți.
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL Microregiunea Someș-Codru de faptul că
proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la
sediul GAL Microregiunea Someș-Codru.
Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau
în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.
Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată
la nivelul GAL Microregiunea Someș-Codru în acest sens, care este compusă din alte persoane
faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul
contestațiilor.

Procedura detaliată pentru evaluarea si selectarea proiectelor se găsește pe site-ul GAL
Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Procedură
selecție
Criterii de selectie:
Nr.
Criterii de selecție
crt.
1. Proiectele de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare
integrate;

Punctaj
15

2.

Proiectele promovate de cooperative;

3.

Proiectele care vizează procesarea laptelui, urmate de proiectele care
prevăd investiţii în procesarea cărnii, colectarea laptelui, colectarea şi
procesarea cerealelor, a legumelor şi a fructelor;

Max. 15

3.1 Proiectele care vizează procesarea laptelui
3.2 Proiectele care vizează procesarea cărnii
3.3 Proiectele care vizează colectarea laptelui
3.4 Proiectele care vizează colectarea şi/sau procesarea cerealelor și/sau a
legumelor şi/sau a fructelor;
Proiecte care vor viza valorificarea materiei prime din Microregiunea
Someş-Codru;

10
7
5
3

4.

5.

Proiecte cu caracter inovativ;

6.

5.1 Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator,
care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese.
5.2 Proiectel care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter
inovator;
Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.

7.

6.1 Proiecte care prevăd crearea a minimum 2 locuri de muncă
6.2 Proiecte care prevăd crearea a minimum 1 loc de muncă
Proiectele care vor viza investiţii cu impact scăzut asupra mediului;

TOTAL

15

10

Max. 20
20
10
Max. 20
20
10
5
100

Pentru Măsura GALMSC 2/3A pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Criterii de departajare
Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele
criterii, în ordinea prezentată:
1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă
2) Valoarea eligibilă a proiectelor exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regăsesc în cadrul Fișei de verificare a
criteriilor de selecție postată pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 2/3A
Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecție:
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face
după aprobarea Raportului final de Selecţie de către Comitetul de selectie, adică cel tarziu la
data de 06.07.2018.
GAL Microregiune Șomes Codru va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet
www.galsomescodru.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare
depuse de către aceștia.
De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate la finanțare va fi
disponibilă si la sediul GAL din comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu
Mare.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii GALMSC 2/3A sunt cuprinse în
„GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru
(www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 2/3A
Vă asteptăm la sediul GAL Microregiunea Someș- Codru pentru informații suplimentare si
lămuriri!

Date de contact:
Asociația GAL Microregiunea Someș-Codru
Comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare
Tel/fax: 0261/876765
E-mail: galmsomescodru@gmail.com.
Web: www.galsomescodru.ro

