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GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea Sub ‐ măsurii 19.1 –
”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locală”

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și se constituie în suport informativ complex pentru
întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale PNDR.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului,
precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De
asemenea, conține documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați precum
și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor.
Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare european și
național, precum și cu manualele de proceduri ale autorităților cu competențe pe linia
gestionării și managementului fondurilor europene nerambursabile acordate României în
perioada de programare 2014‐2020.
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Caapitolul 1 ‐ Prevede
eri generaale

1.1.







1.2.







1.3.

B
Baza legalăă a Comisieii Europene
305/2013;
Reggulamentul (UE) Nr. 13
Reggulamentul de implementare (U
UE) nr. 80
08/2014 peentru stabiilirea norm
melor de
aplicare a Reggulamentulu
ui (UE) Nr. 1305/2013;
1
UE) nr. 807
7/2014 de completarre a Regulaamentului (UE) Nr.
Reggulamentul delegat (U
130
05/2013;
Reggulamentul (UE) Nr. 13
303/2013;
Reggulamentul Delegat (U
UE) nr. 480/2014 de completarre a Regulaamentului (UE) nr.
130
03/2013;
Reggulamentul de puneree în aplicaare (UE) nrr. 215/2014
4 de stabilire a norm
melor de
aplicare a Regulamentulu
ui (UE) nr. 1303/2013.
B
Baza legalăă națională
ordul de deelegare a sarcinilor
s
leegate de implementaarea măsurrilor din Prrogramul
Aco
Naţţional de Dezvoltare
D
Rurală 201
14 – 2020 susţinute prin
p
Fondul European
n Agricol
pen
ntru Dezvolttare Rurală;;
Ord
donanța dee Urgență a Guvernului nr. 41//2014 privind înființarrea, organiizarea și
funcționarea Agenției
A
pen
ntru Finanțarea Investtițiilor Ruralle, prin reorganizarea Agenției
u Dezvoltaree Rurală și Pescuit.
P
de Plăți pentru
donanța Gu
uvernului nr.
n 26/2000
0 cu priviree la asociațții si fundaații, cu mod
dificările
Ord
ulteerioare.
Ord
dinul ministtrului agricu
ulturii si deezvoltarii ru
urale nr. 53
31 din 13 martie
m
2015
5 privind
aprrobarea con
nditiilor de depunere a cererilor de finantaare pe masurile 4‐Sub
b‐masura
4.1."Investitii in exploattatii agrico
ole", 6‐Sub
b‐masura 6.1."Sprijin
6
pentru in
nstalarea
tineerilor fermieri", 19‐Sub
b‐masura 19.1 ‐Sprijin pregatitor pentru elab
borarea Strrategiilor
de Dezvoltare Locala (SDLL) si respecttiv a cererilor de ajutor pe masurile 10‐Agromediu si
ma, 11‐Agricultura eccologica si 13 ‐Plati pentru zo
onele caree se confrunta cu
clim
con
nstrangeri naturale
n
sau
u cu alte con
nstrangeri specifice,
s
diin cadrul Prrogramului National
de Dezvoltare
e Rurala 2014‐2020,, anterior aprobarii acestuia de catre Comisia
Eurropeană.
Hottărâre nr. 1185 din 29 decembrie 2014 privin
nd organizarrea şi funcţţionarea Min
nisterului
Agriculturii şi Deezvoltării Rurale.

D
Descrierea generală a Măsurii 19
1 ‐ Dezvoltarea locală LEADER,, inclusiv lo
ogica de
iintervenție și contribu
uția la dome
eniile de inttervenție șii obiectivele
e transverssale
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Abordarrea LEADER
R urmăreștee aceleași obiective generale
g
și specifice ale
a Politicii Agricole
Comunee ale U.E. și
ș ale PNDR
R și presupu
une dezvolttarea comunităților loccale într‐o manieră
specificăă, adaptatăă nevoilor și
ș priorităților acestoraa. Valoarea adăugată a abordării LEADER
derivă d
din acele in
nițiative locale care co
ombină solu
uții ce răspu
und problematicii exisstente la
nivelul ccomunităților locale, reeflectate în acțiuni speecifice acesttor nevoi.
Acțiunile care vor fi întreprin
nse în cadrrul Măsurii 19 ‐ Dezvo
oltarea locaală a LEADEER sunt
sintetizaate în cadru
ul a 4 Sub‐M
Măsuri, respectiv:
‐
‐
‐
‐

SSub‐Măsuraa 19.1 – Sp
prijin pregătitor pentru elaboraarea Strateggiilor de Deezvoltare
Locală (SDLL)
SSub‐Măsuraa 19.2 – Sp
prijin pentrru implemeentarea acțiunilor în cadrul
c
strattegiei de
d
dezvoltare locală
SSub‐Măsuraa 19.3 – Pregătirea și implem
mentarea activităților de cooperare ale
ggrupurilor de
d acțiune locală (GAL))
SSub‐Măsuraa 19.4 – Sprrijin pentru cheltuieli de
d funcționaare și animaare

Pentru a fi eligibilă, Strategia de
d Dezvoltaare Locală (SSDL) trebuie să fie elab
borată pe baza unei
abordărri de jos în sus. Activittățile LEADER pot să corespundă
c
ă diferitelorr tipuri de aactivități
prevăzu
ute de Regu
ulamentul 1305/2013,
1
inclusiv ceele legate de
d activitățile de prom
movare a
incluziunii sociale și
ș a reducerrii sărăciei și să contribuie astfel laa OT9 – Promovarea in
ncluziunii
ea sărăciei și discriminăării.
sociale, combatere
omeniului de
d interventie 6B ”Incurajarea
Prin SDL pot fi sprrijinite activvități care răspund do
n zonele rurale”, precu
um si activittati care privesc dome
eniile de interventie
dezvoltaarii locale in
1A, 2A, 3A, 4A, 5C ,6A si 6C
C precizate în Regulaament. Gru
upurile de Acțiune Locală vor
î funcție de domeniilee din Regulament, prin
n actiuni
structurra strategia de dezvolttare locală în
care sa contribuie si la obiecctivele transsversale (inovarea, sch
himbări clim
matice și accțiuni de
mediu) si sa generreze valoarre adaugatăă în teritoriu, în funcție de nevoile identificcate prin
analiza diagnostic din
d SDL.
În strattegiile elabo
orate vor fi
f incluse operațiuni
o
c
care
ating obiectivele SDL, contrribuie la
obiectivvele FEADR (așa cum sunt
s
stabilite la art. 4 din Regulaamentul UEE nr. 1305//2013) și
sunt co
onforme cu prioritățilee strategice
e identificatte în Acord
dul de Partteneriat și PNDR și
genereaază valoare adaugată în
n teritoriu.
ura valoareaa adăugată a operațiun
nilor care vo
or fi sprijinitte prin LEAD
DER prin
GAL‐urile vor asigu
stabilireea criteriilo
or de eligib
bilitate/selecție sau inttensitatea sprijinului,
s
în conform
mitate cu
analiza tteritorială și
ș nevoile fin
nanciare.
Grupurile de
d Acțiune Locală
L
1.3.1. G
uite din
Grupurile de Acțțiune Locallă sunt paarteneriate privat–publice activve, constitu
orului privaat și societăății civile, desemnați
d
dintr‐un
reprezentanți ai seectorului public, secto
u rural om
mogen, carre vor treb
bui să înd
deplinească o serie de
d cerințe privind
teritoriu
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compon
nența, terittoriul acop
perit și carre vor imp
plementa o strategiee integrată pentru
dezvoltaarea teritorriului.
d GAL‐uri, la nivelul în
ntregului territoriu.
Se urmăărește selecctarea a cel puțin 120 de
Pot fi paarteneri în GAL:
G
‐
A
Autorități
publice
p
locaale (UAT co
omună și UAT
U oraș elligibil LEADER) – în baaza unei
Hotărârri de Consiliu Local. În
n cazul în care Consiliul Local este
e
dizolvaat, o alta institutie
publica de pe territoriul uneei UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT in
n cadrul
parteneeriatului, în baza unei declarații
d
em
mise în acesst sens de instituția pu
ublică în cau
uză, fiind
necesarră, totodatăă, prezentarrea unui doccument care să ateste dizolvarea Consiliului Local;
L
‐
R
Reprezenta
nți autorizaați din secto
orul privat;
‐
R
Reprezenta
nți autorizaați ai societăății civile;
‐
R
Reprezenta
nți autorizaați ai entităților proveenite din afara
a
spațiu
ului eligibil LEADER
monstreazăă interesul și
care dem
ș implicareaa în dezvolttarea teritorriului;
‐
P
Persoane
fizzice relevan
nte, cu dom
miciliul în territoriul GAL care demonstrează ap
portul pe
care îl p
pot aduce în
n dezvoltareea locală.
Parteneerii privați, precum și partenerii reprezentanți ai socie
etății civile vor reprezenta cel
puțin 51
1% atât la nivelul
n
parteeneriatului cât și la nivvel decizional. Populațiia din mediul urban
va aveaa o ponderee de maxim
mum 25% diin totalul populației
p
teeritoriului. Entitățile provenite
din med
diul urban (inclusiv cele din afara teritoriului eligibil) vor reprezentta maximum
m 25% la
nivel deecizional (orrganisme dee conduceree ale GAL‐ullui și comite
et de selecție).
oritățile pu
ublice, astfeel cum sun
nt definite conform normelor
n
La nivel decizionaal, nici auto
s
grup
p de interesse nu va deeține mai mult
m de 49 % din dreptturile de
naționale, nici un singur
nte vor reprrezenta maaximum 5 % atât din totalul
t
parteenerilor,
vot. Perrsoanele fizzice relevan
cât și la nivel deciziional.
În cadru
ul forurilor de decizie de la nivelul GAL fieccare entitatte/persoanăă va reprezzenta un
vot.
ntă în desfășurarea activitățilo
or GAL, se
s recomaandă ca
Pentru o implicaare eficien
președintele/repreezentantul legal/angajații GAL săă nu deținăă una dintrre aceste funcții în
a
fapt nefiind o con
ndiție de eligibilitate.
două saau mai multe GAL‐uri, acest
1.3.2. A
Aria de apliccabilitate a strategiilorr de dezvolttare locale (SDL)
(
R se aplică în teritorii coerente cu
c o populaație cuprinssă între 10
0.000 – 100
0.000 de
LEADER
locuitorri, inclusiv în orașele mici
m cu o po
opulație de maximum 20.000 de locuitori. Având
A
în
vedere densitatea redusă a populației în zona Deelta Dunăriii, pentru această
a
zon
nă se va
00 locuitori. Aceste lim
mitări asigurră un echilibru adecvat între o
acepta un prag minim de 5.00
onală a zoneelor. Legătu
urile dintre urban și
masă crritică de acttori implicațți și identifiicarea regio
rural reeprezintă un
u instrumeent foarte important pentru deezvoltarea unei zone, vizând
creștereea incluziun
nii sociale și reducerea sărăciei. Laa nivel națio
onal suprafaața eligibilă LEADER
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este de 228.754 km
m², cu o po
opulație de 11.359.703
3 locuitori. Acoperirea
A
vizată a territoriului
pulației eligibile LEADER
R este de 10
00%.
și a pop
ocală se va realiza în baza unei singure proceduri
Selectarrea strategiilor de deezvoltare lo
publice de selecțiee în cadrul LEADER
L
201
14‐2020, nu
u mai târziu
u de 2 ani de
d la aprob
barea AP
m Reg. UE nr.
n 1305/20
013).
(conform
DL se vor staabili proporțțional astfeel:
Alocările financiaree pentru SD
-

8
80% din alo
ocarea totallă pentru SD
DL va fi împ
părțiță în funcție de po
opulația și suprafața
ttotală a teritoriului eliggibil LEADER
R, rezultând
d o valoare pe locuitor și km²;
2
20% din alo
ocarea totaală pentru SDL
S se acordă SDL‐urilor care ob
bțin nivelul cel mai
îînalt de caliitate, rezulttat ca urmarre a procesu
ului de selecție.

În situațția în care există
e
difereențe între teritoriul eligibil LEADEER și teritoriiul acoperitt de SDL‐
urile selectate, sum
mele rămasse disponibile (aferentte populație
ei și supraffeței neacop
perite în
urma procesului de selecție) vor contrib
bui la majo
orarea proceentului min
nim de 20%
%. Astfel,
după seelecție, GAL‐‐urile care vor
v abține punctajul
p
dee calitate, vor
v revizui planul
p
financciar care
va fi pro
opus spre ap
probare Autorității de Managemeent.
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Capitollul 2 ‐ Prezzentarea Sub‐Măsu
S
urii 19.1

pului operațțiunii
2.1. Deescrierea tip
or constă în sprijinul acordat beneficiarilo
or eligibili, pentru elaaborarea
Sprijinul pregătito
oltare localăă.
strategiei de dezvo
dezvoltare locală vizează:
Sprijinul pregătitorr pentru elaborarea strrategiei de d




Derularea unui
u
proces de consultaare și animaare realizat la nivel loccal, cu impliccarea, în
m
mod activ, a actorilor locali și orgganizațiilor din teritoriu. În acest fel, potențialul GAL
vva analiza atât
a nevoilee și oportunitățile de dezvoltare, cât
c și mecan
nismul de im
mplicare
zonei.
aactivă a pop
pulației în dezvoltarea
d
Proiectareaa strategiei de dezvoltaare locală plasate
p
sub
b responsab
bilitatea com
munității
((prin activittăți de con
nsultanță, reealizarea de studii asu
upra zonei în cauză și acțiuni
llegate de co
onsultarea părților inte
eresate în sccopul pregăătirii strateggiei).

Un obieectiv princip
pal vizează creșterea capacității
c
d colaboraare la nivel teritorial în
de
n scopul,
elaborării strategieei de dezvoltare localăă, ceea ce va
v oferi acto
orilor locali și reprezen
ntanților
nii de activitate posibilitatea de a lucra împ
preună și de
d a interaccționa în
din difeerite domen
favoarea comunităăților din territoriile LEA
ADER.
2.2. Tip
p de sprijin, sume și raate de sprijiin aplicabile
e
ursarea cheltuielilor eliigibile.
Asistenţţa în cadrul Sub‐măsurrii se bazeazză pe rambu

evederile Regulament
R
tului nr.
Se va oferi sprijiin nerambursabil în conformitaate cu pre
013, până laa suma maxximă de 20.0
000 Euro, astfel:
1303/20
‐

C
Cheltuielile pentru an
nimare (desscrise la lit.a – sectiun
nea cheltuieeli eligibile din fisa
m
ADER –sub
b‐masura 19.1)
1
vor fi
f de maximum 10.00
00 euro, aacordate
masurii LEA
p
proporționaal cu num
mărul de lo
ocuitori acoperit de SDL (maximum 100.000 de
llocuitori). Suma
S
maxim
mă de 10.00
00 de euro va
v fi acordaată unui territoriu în carre nr. de
llocuitori esste de 100.000 (maxim
mum admis). Calcularrea cuantumului de finanțare
f
p
pentru teriitorii în care nr. de locuitori este mai mic
m de 100..000, se vaa realiza
p
proporționaal, în raportt cu suma maximă
m
ce poate
p
fi acorrdată.
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‐

C
Cheltuielile legate de elaborareaa strategiei (descrise la lit. b ‐ sectiunea
s
c
cheltuieli
eeligibile din
n fisa masurii LEADER –sub‐masura 19.1), see vor încadrra în suma maximă
d
de 10.000 de
d euro, ind
diferent de mărimea
m
teeritoriului și populația acoperită
a
dee SDL.

proiectele finanțate
f
prrin Sub‐măssura 19.1 nu
u se acordă avans. Inte
ensitatea sp
prijinului
Pentru p
neramb
bursabil pen
ntru aceastăă sub‐măsurră este 100%
%.
Ramburrsarea chelttuielilor eliggibile se poaate realiza în
n două etap
pe:
‐
C
Cheltuielile
pentru animare pot fi
f rambursaate după fin
nalizarea acctivităților aferente
a
animării. În situația în care parteneriatu
p
ul nu depun
ne strategiaa în vedereea selecției,, sumele
v fi recup
perate. Acttiunile privind animareea, pentru a fi deconttate de cattre AFIR,
plătite vor
trebuie sa fie avizzate de catre structu
urile AFIR rresponsabilee, in baza unor Rapo
oarte de
d
de catre
c
benefiiciarul Sub‐masurii 19.1.
activitatte (intermediar/final) depuse
‐
C
Cheltuielile
legate de elaborarea strategiei vor fi ramb
bursate doaar pentru SDL‐urile
S
de Manageement, ulte
declaratte eligibile de către Autoritatea
A
erior processului de evaluare a
SDL. Acordarea sprijinului pentru acest tip de cheltuieli nu esste condițio
onată de seelectarea
SDL, ci eexclusiv de eligibilitate
a acesteia.
e
Valoareea publică maximă
m
ce se
s va acord
da pentru o cerere de finanțare pentru
p
Sub‐Măsura
19.1 estte de 20.000
0 euro.
2.3. Beneficiari
În cadru
ul acestei Su
ub‐măsuri, beneficiarii
b
pot fi:
•
u partenerriat existentt autorizat conform
un
c
OG
G 26/2000;
•
u nou partteneriat – făără personaalitate juridiică.
un
nui Acord dee Parteneriaat specific LEADER.
L
Parteneeriatele existente/noi se vor formaa în baza un
Acordull de Parten
neriat speccific LEADEER respecttă principiile LEADER șise va completa
conform
m Anexei nr. 3 a Cereriii de Finanțaare.
În cazul unui parteeneriat care nu este au
utorizat ca asociație,
a
reeprezentare
ea poate fi realizată
de:
dului de Parteneriat, cu
c sediul
‐ eentitate jurridică privattă sau publlică semnattar al Acord
ssocial/puncct de lucru//sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, dessemnată
d
de respectivvul parteneeriat;
‐ aasociere cu
u personallitate juridică a uno
or membrii semnatarri ai Acord
dului de
Parteneriat;
‐ u
un GAL finanțat prin
n LEADER‐PNDR 2007‐2013, caare acoperăă parțial teritoriul
t
p
ormat pentrru perioadaa de programare 2014‐‐2020. În accest caz,
parteneriattului nou fo
G
GAL autorizzat în perio
oada 2007‐2
2013 va preezenta o Ho
otărâre a Adunării
A
Generale a
A
Asociațiilor în care vor fi prezentaate următoaarele:
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a) Denumirea parteneriatului GAL pentru
p
care GAL autorizat în perioada 2007‐‐2013 va
ssusține elab
borarea straategiei de dezvoltare lo
ocală 2014‐2020;
b) Menționareea partenerrilor, cu spe
ecificarea expresă a UAT‐urilor co
omponentee, ai GAL
aautorizat 2007‐2013
2
c
care
vor paarticipa la constituirea partenerriatului nou
u format
p
pentru perioada 2014‐‐2020;
c) A
Acordul ca GAL autorrizat 2007‐2
2013 să aib
bă calitateaa de solicittant în cadrul Sub‐
măsurii 19.1 pentru paarteneriatul menționatt la punctul a);
m
d) Mențiunea ca GAL auttorizat 2007
7‐2013 nu vva mai depune o solicitare în cad
drul Sub‐
măsurii 19.1, în afara parteneriatu
m
p
ului menționat la puncctul a).
Atenție!
În cazu
ul în care statutul associației prrevede un termen determinat privind du
urata de
funcțion
nare, acestaa trebuie modificat astfel încât să poată fi desfășurate șii alte activittăți după
finalizarrea implemeentării strattegiei 2007‐‐2013.
nțare pentru
u beneficiarrii eligibili menționați
m
mai sus, în vederea
AFIR va emite Decizii de finan
acordărrii sprijinullui pregătiitor. Beneficiarii vorr semna Deciziile de
d finanțaare prin
reprezentantul legaal desemnaat.
2.4. Cheltuieli eliggibile
uielile realizzate pentru următoareele activității :
Sunt eliggibile cheltu
e consultaree, animare și
ș grupuri dee lucru în ve
ederea elab
borării SDL, inclusiv
(a) aactivități de
ccosturile de
e personal pentru
p
aceste activității;
(b) cconsultanțăă tehnică și
ș financiarră în vedeerea elaborrării SDL, inclusiv
i
costuri de
p
personal, acchiziția de informații, date
d
necesaare elaborărrii SDL și stu
udii ale zoneei.
Un proiiect poate conține cheltuieli eliggibile și neeeligibile. Fondurile nerrambursabile vor fi
acordatte doar pen
ntru deconttarea cheltuielilor eliggibile, cheltuielile neelligibile urm
mând a fi
suportate integral de către beeneficiarul proiectului.
p
bursabile asigurate
a
p
prin
Sub‐m
măsura 19.1
1 „Sprijin pregătitor pentru
Fondurile neramb
c
elaborarea strateggiilor de dezzvoltare loccală”, vor fii acordate beneficiarilor eligibili conform
e
urmatoaarei liste indicative dee cheltuieli eligibile:
‐
ccheltuieli cu
u plata personalului propriu
p
al beneficiarulu
ui care reallizeaza activvitati de
animaree/consultare/si ale gru
upurilor de lucru (sunt eligibile si cheltuielile privind con
ntributia
angajatului si angajjatorului daatorate catrre stat).
c
cheltuieli
p
privind
transportul participanțilo
p
or și expeertilor implicați în derularea
‐
proiectu
ului la acțiunile de anim
mare/consu
ultare si ale grupurilor de
d lucru;
‐
cheltuieli privvind cazareaa participan
nților și expeertilor impliicați în deru
ularea proieectului la
acțiunilee de animarre/consultaare si ale gru
upurilor de lucru;
‐
c
cheltuieli
prrivind masaa participanților și expeertilor impliicați în deru
ularea proieectului la
acțiunilee de animarre/consultaare si ale gru
upurilor de lucru;
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‐
c
cheltuieli
p
pentru
încchirierea de spații adecvate
a
p
pentru
derularea activităților
proiectu
ului;
‐
c
cheltuieli
peentru închirrierea de ecchipamentee și logisticăă pentru deerularea activităților
proiectu
ului;
‐
c
cheltuieli
peentru achiziiția de consumabile,mu
ultiplicare, copiere,
c
imprimare;
‐
c
cheltuieli
cu
u materialee de promo
ovare utilizaate în acțiu
unile de aniimare/consultare si
ale grup
purilor de lu
ucru (ex: maape, bloc‐no
otes, pix, pliante, broșu
uri, banner));
‐
cheltuieli cu materiale
m
pu
ublicitare cu
u informaţii privind fin
nanţarea pro
oiectelor prrin PNDR
(autoco
olante, afișe);
‐ ccheltuieli aferente serrviciilor exteernalizate (ex.:
(
organizare de eve
enimente, personal
p
eexternalizatt pentru animare etc.);;
‐ ccheltuieli cu
u plata conssultantului (cu excepțiaa persoanelor fizice) in
n vederea elaborarii
SStrategiei de
d Dezvoltarre Locala.
‐ ch
heltuieli cu plata
p
angajaaților proprrii ai solicitantului implicați în elab
borarea Straategiei
de Dezvvoltare Locaala (mențion
nați în Cererea de Finanțare – Secțiunea C.8))
‐ aachiziția de
e date statisstice primare, necesarre în vedereea elaborărrii SDL (taxee privind
aaccesul la aceste date)).
‐ ccheltuieli cu plata aud
ditorului ‐ maximum 2% din tottalul cheltu
uilelilor eligibile din
C
Capitolul I, exclusiv cheeltuiala cu auditul.
a
cheltuieli cu
‐
c plata auditorului ‐ maximum 2% din tottalul cheltu
uilelilor eligibile din
ul II, exclusiv cheltuialaa cu auditul..
Capitolu
Cheltuie
eli neeligibiile (suportate integral de către beeneficiarul proiectului)
p
Nu suntt eligibile ch
heltuielile prevăzute la art. 69 (3) din
d Regulam
mentul 130
03/2013:
dobânzi debitoare, cu excepția ceelor referito
oare la gran
nturi acordate sub forrma unei
(a) d
ssubvenții peentru dobândă sau a unei subvenții pentru co
omisioanele
e de garantare;
(b) aachiziționarrea de teren
nuri fără co
onstrucții și de terenurri cu constru
ucții cu o su
umă mai
m
mare de 10
0% din chelttuielile totaale eligibile ale operațiiunii în cauzză. În cazul siturilor
aabandonatee și al siturrilor utilizatte anterior pentru acttivități indu
ustriale caree conțin
cclădiri, aceeastă limităă se majorrează la 15
5%. În cazu
uri excepțio
onale și ju
ustificate
ccorespunzăător, aceasttă limită poate
p
fi majorată
m
peste proceentajele reespective
iindicate maai sus pentru operațiun
nile privind protecția mediului;
m
(c) ttaxa pe valo
oarea adău
ugată, cu exxcepția cazu
ului în care aceasta nu
u se poate recupera
r
îîn temeiul legislației naaționale privind TVA‐ul.
e către ben
neficiar sau
u pot fi
Activitățile din cadrul proiecctului pot fi realizatee direct de
e terți prin
n procedurăă de achiziție publicăă aferentă pragului valoric al
externalizate către
serviciului solicitat.
2.5. Criiteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijjinului
î
scă următoaarele condițții:
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplineas
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E
EG1:
Solicittantul aparțține catego
oriei solicita
anților eligib
bili pentru Sub
S ‐ măsurra 19.1;
a) Partteneriatele privat‐pub
blice consttituite în baza Aco
ordului de parteneriaat (fără
personaalitate jurid
dică) trebuiee să prezinte ca docum
mente justificative:
‐ A
Anexa nr. 3 la Cerereea de Finan
nțare ‐ „Aco
ord de partteneriat”, în
î care se specifică
s
ffaptul că, după
d
finalizaarea proiectului finanțțat prin Sub
b‐Măsura 19
9.1 vor dep
pune SDL
îîn vederea selectării parteneriat
p
ului ca și GAL,
G
iar parrtenerii se vor constitui într‐o
fformă asociativă în baaza O.G. 26//2000. În angajament se va mențționa partenerul cu
p
p
sau civil, desem
mnat să reeprezinte
personalitate juridică din sectorrul public, privat
p
s
pregătitor;
potențialul parteneriatt în vedereaa obținerii sprijinului
‐ A
Actele consstitutive alee solicitantu
ului ‐ parten
ner/asociație a unor paarteneri ‐ organism
o
ccu personalitate juridiică din secttorul publicc, privat sau
u civil desemnat să reeprezinte
potențialul parteneriaat privat‐pu
p
ublic (act no
ormativ dee înființare, statut, înrregistrări
jjuridice etc.).
c
ca asociație în baza O.G.
O
nr. 26
6/2000, treb
buie să preezinte ca
b) Parteeneriatele constituite
documeente justificative:
‐ A
Anexa nr. 6 la Cererrea de finaanțare ‐ Acctul constittutiv, statuttul și înscrrierea în
Registrul Associațiilor și
ș Fundațiilo
or, în confo
ormitate cu prevederilee din O.G. 26/2000
ccu modificăările și comp
pletările ulterioare;
‐ A
Anexa nr. 3 la Cerereaa de finanțaare – ”Acorrd de parteneriat” prin
n care se an
ngajează
ccă, după fiinalizarea proiectului
p
finanțat prrin Sub‐Măsura 19.1, va depunee SDL în
vvederea sellectării sale ca și GAL.
oile parteneeriate cât și partenerriatele dejaa constituite vor prezzenta Mand
datul de
Atât no
reprezentare prin care se deesemnează reprezentaatntul legal al solicitantului în raaport cu
ul prezentaat ‐ Anexa nr. 7 la Cererea de Finanțare, prin care se deseemnează
proiectu
reprezentantul leggal al solicitantului în raport cu proiectul prezentat și
ș Copia acctului de
F
identitaate a reprezentantului legal ‐ Anexxa nr. 8 la Ceererea de Finanțare.
Verificarea eligibiliității solicitantului va viza și situațiile în care solicitan
ntul se regăăsește în
următoaarele Evidenție/Registrre:
‐ Evidenţa re
ezilierii conttractelor FEEADR cu contracte de finanțare în
ncetate din
n proprie
iinițiativă, iaar rezilierea are o vechime mai mică de un an
n;
‐ Evidenţa reezilierii con
ntractelor FEADR
F
cu contracte
c
în
ncetate pen
ntru neresp
pectarea
o
obligațiilor contractuale din inițiaativa AFIR, iar reziliereea are o vechime mai mică de
d
doi ani;
‐ Registrul Deebitorilor şi solicitantu
ul nu a achiitat integral datoria faţă de AFIR,, inclusiv
m
majorările de
d întârziere;
‐ Registrul Evvidențe Proccese și soliccitantul nu a soluţionatt defintiv litigiul cu AFIR
R.
EG 2: Parteeneriatele sunt afereente unor teeritorii care nu se supra
apun;
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Teritoriiile acoperitte de GAL trebuie săă se regăseească în sp
pațiul eligib
bil LEADER (UAT –
Comunee și UAT – Orașe micci, cu mai puțin de 20.000
2
locuitori). UAT sunt repreezentate
exclusivv de Autoritățile Publicee Locale, în baza unei Hotărâri
H
de Consiliu Lo
ocal (HCL).
În HCL sse va menționa parteneriatul din care
c
UAT faace parte și se va mențționa în mod
d expres
faptul că Autoritateea Publică Locală
L
nu vaa adera la un
u alt parteneriat ce vaa implemen
nta o SDL
cu finan
nțare prin PNDR 2014‐2
2020.
HCL estte un document prin care UAT este
e
inclus în teritoriu
ul eligibil LEADER acoperit de
parteneeriat. Prin emiterea
e
unei HCL, Primăria nu este obligată să adeere la parteeneriatul
constitu
uit, ci își vaa exprima aacordul scris prin semnarea Acorrdului de Parteneriat, dacă se
dorește a avea calitatea de paartener.
În cazul în care Con
nsiliul Locall este dizolvvat, o alta in
nstitutie publica de pe teritoriul unei
u
UAT
t
reespectivei UAT
U in cadrul partenerriatului, în baza
b
unei declarații
d
poate reeprezenta teritoriul
emise în
n acest sens de institu
uția publică în cauză. In
n aceasta siituatie, doccumentele prin
p care
UAT estte inclusa în
n teritoriul eligibil
e
LEAD
DER acoperit de parteneriat vor fi:
‐
Declarațaa emisă dee instituția publică dee pe teritorriul UAT, prin
p
care îșși asumă
p
ului;
reprezentarea terittoriului UATT în cadrul parteneriatu
și:
Copie a Ho
otararii judeecatoresti definitive
d
prrin care se constata dizolvarea Co
onsiliului
‐
ui referend
dumului orrganizat in vederea dizolvarii
d
Local, ssau copie a Validarii rezultatulu
Consiliu
ului Local. Aceste
A
documente pot fi puse la dispozitie dee catre Institutia Prefecctului de
la nivel județean.
EG 3: Parteneriate allcătuite din parteneri care
c
să reprezinte secttorul publicc, privat,
economic și social din
n teritoriul eligibil, în care
c
reprezzentanții seectorului priivat și ai
p
51% (cu un aco
ord formal semnat dee fiecare
societății civile repreezintă cel putin
membru);
pune ca do
ocument
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitatee, solicitanttul va dep
n 2 la Cereerea de finaanțare ‐ Fișaa de Prezen
ntare a Partteneriatuluii, în care
justificaativ Anexa nr.
vor fi menționați
m
t parteneerii și se vaa specifica apartenențța fiecăruia la sectoru
toți
ul public,
privat saau societatee civilă, dup
pă caz. Partteneriatele fără person
nalitate jurid
dică vor preezenta și
Anexa n
nr. 3 la Cerrerea de fin
nanțare ‐ „Acord de parteneriat”, formal, semnat dee fiecare
membru
u, prin caree toți parten
nerii își dau
u acordul laa formarea parteneriattului cu scopul de a
depune în vederea evaluării șii selecției SD
DL.
EG 4: Grup
purile trebuie sa reprrezinte un teritoriu om
mogen, carre respectă
ă spațiul
eligibil peentru impleementarea LEADER, cu
c o popula
atie cuprin
nsa intre 10.000 si
100.000 de
d locuitorii. Pentru zona Delta Dunării see acceptă un prag minim
m
al
populațieii de 5.000
0 locuitori. Numărul de locuito
ori din meediul urban
n să nu
depășescă
ă 25% din to
otalul popullației din teeritoriu.
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Nu estee obligatoriu
u ca teritorriul eligibil, acoperit prrin axa LEA
ADER, să țin
nă cont de lliniile de
delimitaare adminisstrativă (ju
udeț/regiune). Acesta poate aco
operi porțiu
uni din maai multe
județe ssau regiuni,, dacă întrunesc condițțiile de omo
ogenitate (ggeografică, economicăă, socială
etc).
ntinuitate teritorială doar în condițiile în
n care teriitoriul acop
perit de
Se acceeptă discon
parteneeriat este întrerupt de un teritoriu
u neeligibil LEADER
L
(UA
AT cu o pop
pulație mai mare de
20.000 de locuitori) și se dem
monstrează,, fără echivo
oc, omogen
nitatea din punct de vedere
v
al
reliefulu
ui, economic etc, preccum și că direcțiile
d
prrioritare de
e dezvoltaree răspund nevoilor
identificcate pe întreg teritoriu.
m
de 5.000 de loccuitori va fi acceptat cu
u condiția ca
c cel puțin
n 50% din suprafața
Pragul minim
acoperittă de parteneriat să see regăseascăă în zona Deelta Dunării.
Zona Deelta Dunării eligibilă LEADER cuprinde:
Jud
deț/localitatte
Jud
dețul Contanța
1
Corbu
2
Istria
3
Mihai Viteazu
V
4
Săcele
Jud
dețul Tulceaa
5
Babadaag
6
Bestepee
7
C.A. Ro
osetti
8
Ceamurlia de Jos
9
Ceatalcchioi
10
Chilia Veche
V
11
Crișan
12
Isacceaa
13
Jurilovcca
14
Mahmu
udia
15
Maliuc
16
Murigh
hiol
17
Nufăru
18
Pardinaa
19
Sarichio
oi
20
Sfântu Gheorghe
21
Somovaa
22
Sulina
23
Valea Nucarilor
N

Comună/
C
O
Oraș

SIRUTA
A

comună
comună
comună
comună

61513
62020
62253
6287
78

oraș
o
comună
comună
comună
comună
comună
comună
o
oraș
comună
comună
comună
comună
comună
comună
comună
comună
comună
o
oraș
comună

15965
50
16155
52
15988
83
16009
92
16004
47
16017
72
16026
61
15968
87
16064
44
16072
24
16077
79
16091
11
16105
53
16113
33
16117
79
16123
31
16130
02
15976
67
16148
82
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Pentru verificarea
v
acestui critteriu de eliggibilitate se va depune ca documeent justificaativ ”Fișa
de Prezentare a Te
eritoriului” – Anexa nr. 1 la Cererea de Finan
nțare, în care sunt menționate
UAT inccluse în terittoriul LEADEER, cu număărul de locu
uitori și suprrafața afere
entă.
oriu se va menționa
m
căă teritoriul respectiv nu
n se suprapune prin nici
n una din
n UAT cu
Obligato
teritoriu
ul unui alt potențial
p
GA
AL. Se va me
entiona pen
ntru fiecaree UAT in parrte daca a mai
m facut
sau nu, parte dintr‐un GAL auttorizat in peerioada de programare
p
e 2007‐2013
3.
Vor fi acceptate do
oar informaațiile oficiale (care provin de la In
nstitutul Națțional de Sttatistică)
uitori confo
orm datelorr finale ale Recensământului din anul 2011
1. Datele
privind nr. de locu
prafețele UA
AT vor fi preeluate din datele disponibile la INSS.
oficiale privind sup
a urmări assigurarea privind
p
faptul că nu
Atenție! În etapa de verificarre a eligibiilității se va
d
finanțțare a aceleeiași activittăți, din altee fonduri co
omunitare sau
s naționa
ale. GAL‐
există dubla
urile caare au beneficiat de sprijin preggătitor în perioada
p
dee programaare 2007‐2013 pot
beneficiia de acestt tip de sp
prijin și în perioada 2014‐2020,
2
în concord
danță cu condițiile
c
stipulate în legislațția comunitaară și națion
nală, precum
m și în cadrrul național de implemeentare.
Activitățile pregătittoare specifice pentru perioada 2
2014‐2020 nu pot fi fin
nanțate din
n fonduri
aferentee perioadei 2007‐2013
3.
ublei finanțăări pentru GAL‐urile
G
caare beneficiiază de sprijin financiar pentru
Pentru evitarea du
nare în peerioada de programare 2007‐20
013, activittățile și ch
heltuielile aferente
a
funcțion
acestoraa vor fi eviidențiate, monitorizate
m
e și verificaate distinct, în conformitate cu legislația
l
specificăă în vigoare
e (de ex: attribuții distincte în fișeele de postt, program de muncă destinat
exclusivv atribuțiilorr specifice, evidență
e
co
ontabilă disttinctă etc.).
o
caare trebuie realizate:
Activități minime obligatorii
E obligattoriu să se realizeze
Este
r
cel puțin o acctivitate de animare la nivelul fiecăărei UAT
a)
din cadrrul teritoriu
ului;
b)
E
Este
obligattoriu să se realizeze co
onvocarea a cel puțin trei
t întâlnirri ale parten
nerilor la
nivelul tteritoriului, în UAT reprezentativăă(e).
Animareea teritoriu
ului se poatte realiza prin acțiuni de informaare publică,, dezbateri publice,
mass‐m
media locală,, distribuiree de materiaale informattive (pliantee, afișe etc.).
ntul trebuiee să descrie în Cererea de Finanțare toate acttivitățile pee care urmează să le
Solicitan
desfășo
oare (de aniimare, întâllnirile cu paartenerii și alte activităăți ce se reegăsesc în ccategoria
m și modalitaatea de imp
plementare a acestora.
activitățților eligibilee) , precum
n Raportul Intermediar
I
r/Final de Activitate,
A
laa care se
Realizarrea activitățților va fi prrezentată în
vor atașșa documen
nte justificative privind
d realizarea lor (liste de
e prezență, materiale realizate
și prezentate, minu
ute ale întâllnirilor, imagini relevan
nte de la fațța locului ettc.)
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2.6. Criiteriile de se
elecție pentru acordarrea sprijinului
s la baza stabilirii criiteriilor de selecție
s
sun
nt următoarrele:
Principiile care au stat




Principiul selecției parteneriate
p
elor care dovedesc expertiză pentru reealizarea
aactivitățilorr de consultare, animarre și grupurri de lucru în
n vederea elaborării
e
SD
DL.
Principiul sttructurii parrteneriatulu
ui (se va aco
orda prioritaate repreze
entării semn
nificative
a sectorului privat și a societății civile, organizațiilor rep
prezentative
e a minorităăților și a
aasociațiilor,, prezența zonelor
z
caree nu au beneficiat de fiinanțare LEA
ADER).
Principiul densității po
opulației din
n teritoriul vizat de parteneriat (sse acordă prioritate
p
tteritoriului cu densitatte redusă a populației)..

ub‐criteriu sunt
s
prezentate în
Criteriilee de selecție și puncctajul afereent fiecăruii citeriu/su
tabelul următor:
Nr.

CR
RITERIUL

SSCOR

1.

Principiul selecției parteneriatelor care dovedesc
d
exxpertiză pentru realizaarea
d consultare, animare
e și grupuri de lucru în
n vederea elaborării SD
DL
acctivităților de
CS 1.
Exp
pertiza angaajațiilor solicitantului
M 25
Max.
Solicitantul dispune de cel puțin un anggajat propriu
u cu expertiiză
n domeniul animării/ promovării/
p
/ informării de minimum 1 an
dovedită în
și cel pu
uțin doi angajați proprii cu expertiză dovedităă în realizaree de
studii de zon
nă sau elabo
orare de an
nalize diagno
ostic sau
elaborare/implementare (inclussiv modificări) de strateegii de dezvvoltare
te
eritorială.
Punctarea acestui critteriu se facee pe baza do
ocumentelo
or justificativve prin
25
CS 1.1 care se dem
monstrează
ă expertiza angajațiilor
a
r proprii ai solicitantulu
ui în
domeniile solicitate
s
(C
CV, adeverin
nțe de munccă, extras REVISAL,
R
dip
plome
/certifcate de absolvirre cursuri/ studii
s
superiioare, scriso
ori de
recomanda
are) ‐ Anexee la Cererea
a de Finanța
are. Se puncctează criterriul
dacă în Cerrerea de Fin
nanțare sun
nt prezentațți minimum 3 angajați
proprii, daccă aceștia întrunesc
în
ceerințele priviind expertizza. Ramburssarea
cheltuielilo
or salariale se
s vor efecttua doar în baza
b
unui contract indiividual
de muncă încheiat
î
cu solicitantull.
Solicitantu
ul dispune de
d cel puțin
n 2 angajați proprii, dintre care cell puțin
un angajaat cu experttiză în animare și cel pu
uțin un angajat cu expeertiză
doved
dită în realizzare de stud
dii de zonă sau
s elaboraare de analizze
diagnosticc sau elaborrare/implem
mentare (incclusiv modifficări) de strategii
CS 1.2
de dezvo
oltare terito
orială.
15
Punctarea acestui critteriu se facee pe baza do
ocumentelo
or justificativve prin
monstrează
ă expertiza angajațiilor
a
r proprii ai solicitantulu
ui în
care se dem
domeniile solicitate
s
(C
CV însoțit dee adeverințee de muncă,
ă, extras REV
VISAL,
diplome /ccertifcate dee absolvire cursuri/
c
stud
dii superioa
are, scrisori de
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recomanda
are) ‐ Anexee la Cererea
a de Finanța
are. Se puncctează criterriul
dacă în Cerrerea de Fin
nanțare sun
nt prezentațți minimum 2 angajați
proprii, daccă aceștia întrunesc
în
ceerințele priviind expertizza. Ramburssarea
cheltuielilo
or salariale se
s vor efecttua doar în baza
b
unui contract indiividual
de muncă încheiat
î
cu solicitantull.
2.
Principiul structu
urii partene
eriatului (se
e va acorda prioritate reprezentăr
r
rii
mnificative a sectoruluii privat și a societății civile,
c
organ
nizațiilor reprezentativve a
sem
minorittăților și a asociațiilor,
a
, prezența zonelor
z
care nu au ben
neficiat de finanțare
f
LEADER
în perioada 2007‐‐2013 )
Reprrezentarea sectorului privat și a societății
s
civvile în cadrrul
CS 2
M 20
Max.
parrteneriatulu
ui
Parteneriate în care reprezentaarea sectoru
ului privat și a societățiii civile
este maai mare de 75%.
Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de Prezzentare a
CS 2.1
20
parteneriiatului ‐ Aneexa la Cererrea de Finan
nțare. Se pu
unctează criteriul
dacă sum
ma parteneriilor privați și
ș a parteneerilor ce reprezintă sociietatea
civilă reprrezintă maii mult de 75
5% din totalu
ul parteneriilor.
Parteneriate în care reprezentaarea sectoru
ului privat și a societățiii civile
este peste 51% și pânăă la 75%.
Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de Prezzentare a
CS 2.2 parteneriiatului ‐ Aneexa la Cererrea de Finan
nțare. Se pu
unctează criteriul
10
dacă sum
ma parteneriilor privați și
ș a parteneerilor ce reprezintă sociietatea
civilă se în
ncadrează în
î intervalull cuprins înttre 51%(incllusiv) și
75%(inclu
usiv), din tottalul parten
nerilor.
Parte
eneriate carre cuprind cel
c puțin o organizație
o
ce reprezin
ntă
minorități, rele
evantă penttru teritoriu
u.
Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de Prezzentare a
CS 3.
5
parteneriiatului ‐ Aneexa la Cererrea de Finan
nțare. Se pu
unctează criteriul
dacă cel puțin
p
o orga
anizație a minorităților
m
r cu sediul/p
punct de luccru în
teritoriul acoperit este partenerr.
Partene
eriate care cuprind cel puțin una din oricare
e dintre form
mele
asociative relevaante pentru
u teritoriu ((ex.:grup de
e producăto
ori,
cooperattive agricole sau meșteșugărești, organizațiii ale utilizattorilor
c
or de animaale etc.)
de apă, associații ale crescătorilo
Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de Prezzentare a
CS 4 parteneriiatului ‐ Aneexa la Cererrea de Finan
nțare. Se pu
unctează criteriul
10
dacă cel puțin
p
una diin oricare dintre
d
formeele asociativve relevantee
pentru teritoriu (ex.:grup de pro
oducători, cooperative
c
agricole sau
gărești, orga
anizații ale utilizatorilo
or de apă, associații ale
meșteșug
crescătorrilor de anim
male etc.) cu
u sediul/pun
nct de lucru în teritoriu
ul
acoperit este
e partener.
Parte
eneriate carre acoperă teritorii ce cuprind zone care nu au
CS 5.
benefficiat de fin
nanțare LEA
ADER(nu au făcut parte
e dintr‐un GAL
G
M 20
Max.
finan
nțat prin LEADER‐PNDR 2007‐201
13)
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Partenerriate care accoperă terittorii ce cuprrind exclusivv UAT‐uri eligibile
care nu au
a fost inclu
use în GAL‐u
urile finanțaate prin LEA
ADER‐PNDR 2007‐
2013.
CS 5.1 Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de prezzentare a
20
teritoriulu
ui. Se puncttează criteriiul dacă întrreg teritoriu
ul acoperit de
d
parteneriiat este consstituit din UAT‐uri
U
caree nu a fost in
ncluse într‐u
un GAL
finanțat prin
p LEADER
R‐PNDR 200
07‐2013.
Parteneeriate care acoperă
a
teriitorii ce cup
prind cel puțțin două UA
AT‐uri
eligibilee care nu au
u fost inclusse în GAL‐urile finanțatte prin LEAD
DER‐
PNDR 2007‐201
13.
CS 5.2. Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de prezzentare a
10
teritoriulu
ui. Se puncttează criteriiul dacă în teritoriul
t
aco
operit de
parteneriiat sunt cel puțin
p
două UAT‐uri carre nu a fost incluse întrr‐un
GAL finan
nțat prin LEA
ADER‐PNDR
R 2007‐2013
3.
Parteneeriate care acoperă
a
teritorii ce cup
prind o singură UAT eliggibilă
care nu a fost inclusă în GAL‐urile finanțate prin LEADER‐PNDR 2007‐
2
2013.
CS 5.3. Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de prezzentare a
5
teritoriulu
ui. Se puncttează criteriiul dacă în teritoriul
t
aco
operit de
parteneriiat este o UA
AT care nu a fost inclussă într‐un GAL
G finanțatt prin
LEADER‐P
PNDR 2007‐‐2013.
3. Prin
ncipiul denssității popu
ulației din te
eritoriul vizzat de parte
eneriat (se acordă
a
prio
oritate
teritorriului cu den
nsitate redu
usă a popullației).
CS 6.

Densittatea mediee a populațției din terittoriul vizat de partene
eriat
M 20
Max.

Parte
eneriatul care acoperă teritoriul în
n care densitatea mediee a
m sau egaală cu 25 loc./km².
populației este mai mică
CS 6.1. Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de prezzentare a
20
teritoriulu
ui – Anexa nr.
n 1 la Cereerea de Fina
anțare. Se punctează
p
c
criteriul
dacă denssitatea pop
pulației este mai mică sau
s egală cu
u 25 loc./km
m²
Parte
eneriatul care acoperă teritoriul în
n care densitatea mediee a
populaației este cu
uprinsă în in
ntervalul 25,01 loc./km
m² ‐ 45 loc./kkm².
Punctarea
a acestui crriteriu se facce pe baza Fișei
F
de prezzentare a
CS 6.2.
15
teritoriulu
ui – Anexa nr.
n 1 la Cereerea de Fina
anțare. Se punctează crriteriul
dacă denssitatea pop
pulației este mai mare de
d 25 loc./ km²
k și mai mică
m
sau egală
ă cu 45 loc.//km²
TOTAL
Maax. 100

Toate proiectele eligibile vor fi
f punctate în
î acord cu criteriile de
e selecție co
onform sisteemului
de puncctare prezen
ntat în Ghid
dul solicitantului.
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Selecțiaa proiectelor eligibile see face în ord
dinea descrrescătoare a punctajulu
ui de selecţiie, în
cadrul aalocării finan
nciare.În caazul proiecte
elor cu acelaşi punctaj,, departajarrea acestoraa se
face în o
ordinea urm
mătoarelor priorităţi:
p
‐

C „Experttiza angajațiilor solicitaantului”
CS1

‐

C „Reprezzentarea seectorului priivat și a soccietății civilee în cadrul parteneriatu
CS2
p
ului”

‐
C „Parten
CS3
neriate caree cuprind ce
el puțin o orrganizație cee reprezintăă minorității,
relevanttă pentru teeritoriu”
‐
C „Parten
CS4
neriate caree cuprind ce
el puțin una din oricare
e dintre form
mele asociative
relevantte pentru teeritoriu (ex..:grup de prroducători, cooperativee agricole sau meșteșu
ugărești,
organizaații ale utilizzatorilor dee apă, asociaații ale cresccătorilor dee animale ettc.)”
‐
C „Parten
CS5
neriate caree acoperă te
eritorii ce cu
uprind zonee care nu au
u beneficiat de
finanțarre LEADER (nu au făcutt parte dintrr‐un GAL fin
nanțat prin LEADER‐PN
NDR 2007‐20
013)”
‐

C „Densittatea mediee a populației din terito
CS6
oriul vizat de parteneriat”

În cazul în care exisstă proiectee cu acelaşi punctaj şi aceleaşi
a
prio
orităţi, depaartajarea see va face
în ordine crescătoaare a densitatii medie a populațieii din teritoriul vizat de parteneriatt (astfel,
oiectele cu teritorii
t
în caare densitatea populațției este ceaa mai redusă, până
vor fi seelectate pro
la incideența sumei alocate pe Sub‐măsurăă).
În situaţţia în care valoarea
v
publică a ultim
mului proiecct selectat conduce
c
la depăşirea
d
alocarii
disponib
bile, proiecttul va fi finaanţat în totaalitate prin suplimentarea alocării aferente seesiunii
în cauzăă, prin redisstribuirea ecconomiilor rezultate
r
în implementtare, cu încaadrarea în ssuma
alocată..
Pentru aaceastă Sub
b‐măsura nu
u se aplică un
u prag min
nim de puncctaj.
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Capitolul 3 ‐ Accesarrea fondurilor nerambursabiile

mpletarea, depunerea
d
și verificare
ea Dosarulu
ui Cererii de
e Finanțare
3.1 Com
f
co
onține form
mularul Cereerea de Finaanțare, înso
oțit de anexxele sale,
Dosarul cererii de finanțare
un singur dosar,
d
astfe
el încât să nu permittă detașareea și/sau în
nlocuirea
legate ttoate într‐u
documeentelor. Forrmularul standard al Cererii
C
de Finanțare
F
poate
p
fi acccesat pe paagina de
internett a AFIR – www.afir.ma
w
adr.ro și pe pagina de internet a MADR
M
– ww
ww.madr.ro.
prevăzute în
n formularu
ul – cadru. Anexele
Cerereaa de Finantaare trebuiee însoțită dee anexele p
Cererii d
de Finanțare fac parte integrantă din aceastaa.
3.1.1. Completareaa Cererii de
e Finanțare
n mod clarr și coeren
nt pentru a înlesni
Cerereaa de Finanțțare trebuiie completată într‐un
procesu
ul de evaluaare a acesteeia. În acestt sens, se vor
v furniza numai
n
inforrmațiile neccesare și
relevantte, prin care va precizaa modul în care va fi atins obiectiivul proiectului prin acctivitățile
propusee, rezultatele preconizaate și bugettul propus prin proiectt. Bugetul Cererii
C
de Finanțare
va fi înto
ocmit în Euro.
3.1.2. Depunereaa Dosarului Cererii de Finantare
nalizat, se multiplică în două exemplare de
d către
Dosarul Cererii dee Finanțaree, odată fin
nt. Originalul și o cop
pie a acestu
uia se depu
un împreun
nă cu formaatul electro
onic (CD
solicitan
ROM – 2 exemplarre). La dosaarul cererii de
d finantaree, alături dee forma electronică a acesteia,
a
c
scanaată a docum
mentelor aneexa mentionate in cere
erea de finaantare.
se mai aataseaza si copia
Dosarele Cererilorr de Finanțțare vor fi depuse peersonal de către reprezentantul legal al
solicitan
ntului, asa cum
c
este prrecizat în formularul Ceererii de Fin
nanțare, sau
u de o altă persoană
p
împuterrnicită de acesta
a
prin procura no
otarială (în original), la OJFIR pee raza căruia se va
implementa proie
ectul, înain
ntea datei‐‐limită de depunere,, specificattă în anunțul de
nii de primire de cereri de finanțare.
deschidere a sesiun
În cazul în care pro
oiectul cuprrinde un territoriu ampllasat pe razza mai multor judete, proiectul
p
va fi deepus la Oficciul Județeaan în raza căruia
c
se afflă suprafațța cea mai mare a territoriului
acoperitt de parteneriat.
ntul trebuiee sa depunăă Cererea de
d Finanțaree împreunăă cu toate anexele
a
com
mpletate
Solicitan
în 2 exeemplare (un
n original și o copie). Exxemplarele vor fi marccate clar, pe
e copertă, în partea
superioară dreaptăă, cu „ORIG
GINAL”, resp
pectiv „COP
PIE”. Solicitantul trebu
uie să se assigure că
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ramânee în posesiaa unui exem
mplar comp
plet al Dosaarului Cererrii de Finan
nțare în afaara celor
e
pe care le depune
d
la OJFIR.
O
două 2 exemplare
3.1.3. Verificareaa Dosarului Cererii de Finantare
F
D
C
Cererii
de Fiinanțare
Primirea si verificaarea adminiistrativă a Dosarului
pun la Oficiul Județean
n ‐ Compartimentul Evaluare
E
– Serviciul
Cererilee de Finanțare se dep
LEADER
R și Investițiii Non‐Agricole (CE – SLLI ‐ OJFIR). Verificarea
V
administrat
a
tivă se realizzează pe
baza forrmularului E2.1
E ”Fișa de verificare
e administraativă si a criteriilor de eligibilitate”
e
”.
nstă în urmăătoarele puncte de verificare:
Verificarea adminisstrativa con
‐ SSe verifică dacă solicittantul a utillizat ultima versiune a Cererii de Finanțare aferentă
a
SSub‐măsurii 19.1, disp
ponibilă pee pagina dee internet a AFIR (ww
ww.afir.mad
dr.ro) la
momentul depunerii.
m
d
‐ SSe verifica daca dosarrul Cererii de
d Finanţare este legaat, iar documentele pee care le
cconţine sun
nt numerotaate şi ştamp
pilate de căttre solicitan
nt.
‐ SSe verifica daca Copia scanată a documen
ntelor ataşşate cererii de finanţaare este
p
f
electtronică a ceererii de finanţare. Se verifică daccă pe CD
prezentată alături de forma
eexistă fişierrele scanatee conform liistei docum
mentelor ‐ anexă si daca sunt diferrente, se
ssolicita refaacerea lor.
‐ SSe verifică dacă
d
Dosaru
ul original al
a cererii de finanţare corespunde
c
e cu copia pe suport
h
hârtie şi ce
ea electronică. Expertul verifică concordanțța copiilor pe suport hârtie si
eelectronică,, cu originaalul si daccă se consttată diferen
nţe între original şi co
opii, se
ssolicita rem
medierea neconcordanttelor.
‐ SSe verifică dacă Cererea de Finanţare estee completaată, semnattă si ştamp
pilată de
ssolicitant și în cuprinsu
ul ei este me
enționată:
o Măssura (se veerifică dacăă este bifaată sub‐maasura pentrru care se solicită
finanţare neram
mbursabilă))
o Den
numirea sollicitantului:: se verificăă dacă num
mele solicitaantului coreespunde
celu
ui menţionat în docume
entele anexxate, după caz.
c
‐ SSe verifică prezentarea
p
a documenttelor din lisstă cu documentele an
nexă din Cererea de
Finanțare.
‐ SSe verifică dacă solicittantul a preezentat pen
ntru anexele de la Cerrerea de Finantare,
d
documenteele originalee (dupa cazz), pentru a se face ve
erificarea cu
c copiile acestora
a
d
depuse la Cererea
C
de Finantare. Acele doccumente originale caree ramân în posesia
ssolicitantulu
ui (act consstitutiv, etc.), la dosaru
ul Cererii dee Finantaree (atit pentrru cel pe
ccare scrie”O
ORIGINAL”, cit si cel pee care scrie „COPIE”) se
e vor depun
ne in copie,, pe care
ttrebuie sa se faca mențiunea „Conform cu originalul”, să fie semnate de
d către
rreprezentan
ntul legal all solicitantului si stamp
pilate.
‐ SSe verifică dacă în con
nținutul Cerrerii de Finaanțare, soliccitantul a completat seectiunea
privind dubla finantaare si se verifică
p
v
dacca aceasta cerinta administrativa, prin
iinformatiilee mentionatte, este indeplinita si pentru
p
activvitatile prop
puse prin prroiect nu
eexista riscul dublei finaantari. GALL‐urile care au beneficiat de sprijin pregătitor pentru
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‐

‐

p
perioada de programaare 2007‐2013 pot beeneficia de acest tip de
d sprijin și pentru
p
014‐2020, în
î concordanță cu condițiile stip
pulate în Ghidul solicittantului.
perioada 20
Finanțarea activităților pregătitoaare specificce pentru perioada
p
20
014‐2020 treebuie să
ffie distinctăă de finanțaarea obținuttă din fondu
urile destinate activității de funcționare și
aanimare a GAL,
G aferente perioadeei 2007‐2013 ‐ Sub‐Măsura 431.2 – PNDR.
Experții verrificatori vor verifica Se
ecțiunea D a Cererii de
e Finanțare și, după caz, Anexa
n
nr. 18 la Cererea
C
de Finanțare – Declarațiee pe propria răspunde
ere privind evitarea
d
dublei finan
nțări (se co
ompletează numai de către soliccitanții care
e au statut de GAL
aautorizat în
n perioada 2007‐2013).
2
.
SSe verifică dacă
d
solicitaantul a mai depus cereerea de finanțare în cad
drul prezenttei
ssesiuni de depunere.
d
N se acceptă redepunerea cererii de finanțare în cadrull sesiunii
Nu
d
de depunerre lansate de AFIR.

n urma veerificării administrativee se consttată necon
ndordanțe între
î
documentele
Dacă în
prezenttate, se so
olicită reprezentantulu
ui legal al solicitantu
ului/impute
ernicit al aacestuia,
clarificaarea neconccordanțelor..
Solicitarrea acestor informații suplimentaare se facee de catre CE
C – SLI ‐ OJFIR
O
, in baaza unei
„Fișe de solicitare
e a inform
matiilor sup
plimentare” (formular E3.2L), caare este trransmisa
ntului (prin e‐mail fax sau
s poștă), după finalizzarea verificcarii administrative.
solicitan
ntul trebuie
e sa confirme primireea documentului „Fisaa de solicittare a inforrmatiilor
Solicitan
suplimeentare” prin
n e‐mail si in termen de 5 zile de la confirm
marea de primire,
p
sa prezinte
documeentele soliciitate, refacu
ute sau com
mpletate.
Se pot ssolicita inforrmații suplimentare în etapa de veerificare administrativăă o singurăă dată.
În situațția în care clarificările
nu răspund
c
d cerințelor administrative, Cerereea de Finantareva fi
respinsaa de catre OFIR
O și se vaa notifica so
olicitantul în
n acest senss.

bilitate privvind Cererille de Finanttare si a bugetului indicativ
Verificaarea criteriillor de eligib
Verificarea eligibilittăţii constă în:
‐ verificarea criteriiilor de eligiibilitate;
‐ verificarea bugettului indicativ al proiectului.
Verificarea este făccută pe baza documentelor depusse de solicitant.
administrattiva, Cereriile de Finaantare suntt verificatee in baza aceluiasi
v
a
Dupa verificarea
formulaar E2.1 L –„„Fișa de verificare adm
ministrativăă si a criteriilor de eliggibilitate”, de
d catre
experții Compartim
mentului Evaluare
E
de
e la SLI –O
OJFIR, privind indeplinirea criteriilor de
ului.
eligibilittate si bugeetul indicatiiv al poiectu
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Verificarea criteriilor de eliggibilitate si a bugetului indicativv este con
nsemnată de
d către
ul verificato
or, prin biffare în „Fișa de verificare adm
ministrativă si a criterriilor de
expertu
eligibilittate” (formu
ularul E2.1LL).
ul OJFIR, conform ind
dicațiilor
Verificarea criteriilor de eliggibilitate see va realiza la nivelu
ute la secțiu
unea 2.5. Criteriile de eligibilitate
e
p
pentru
acorrdarea sprijinului a preezentului
prevăzu
Ghid.
Verificarea bugetului indicativv constă în asigurarea
a
c toate costurile de servicii prop
că
puse prin
undamentatte şi calcule
ele sunt corecte. Categgoriile de
proiect pentru finaanțare sunt eligibile, fu
ş neeligibilee sunt mențționate în fiișa tehnică a Sub‐măsu
urii 19.1 și în Ghidul
cheltuieeli eligibile şi
solicitan
ntului.
Rezonab
bilitatea preturilor (în baza cărorra se face fundamenta
f
area bugetaara), este verificată
v
prin correspondențța acestor preturi
p
cu tarifele
t
mentionate in
n „Baza de date cu prreturi de
referinta pentru servicii”, postata
p
pee site‐ul AFIR.
A
Verificcarea buge
etului indiccativ se
mneaza prin
n bifare, de
d către exxpertul verificator, în
n cadrul „Fișei de verificare
v
consem
adminisstrativă si a criteriilor de eligibilitate” – E2.1L,, la pct. „Veerificarea bu
ugetului indicativ”.
În etapaa de verificcare a criteriilor de eliigibilitate, se
s pot soliccita informaații suplimentare (o
singură dată, prin intermediu
ul formularu
ului E 3.2L)), acest term
men se preelungeste cu înca 5
ntru primire
ea acestor clarificări.
c
zile, pen
C
de Finanțare, cele eligib
bile vor fi in
ncluse in
După finalizarea verificarii eliigibilității Cererilor
e
6.1L), iar ceele neeligib
bile vor fi in
ncluse in
rmularul E6
„Lista cererilor de finanțare eligibile”(fo
n
(
(formularul
E6.2L).
„Lista ccererilor de finanțare neeligibile”
v
administrativve si a critteriilor de eligibilitatee, decizia poate
p
fi:
Dupa fiinalizarea verificarii
eligibilăă sau neeliggibilă.
or de selecțție și stabilirrea scorului
Evaluarrea criteriilo
Verificarea criteriilor de selecttie și atribu
uirea punctaajelor se va face de căttre CE – SLII ‐ OJFIR.
Se va pu
uncta fiecarre cerere dee finanțare declarată eligibilă,
e
în funcție
f
de sistemul
s
dee punctaj
stabilit.
d
eligibile in urma verificaarii de la
Punctajul se va staabili pentru cererile de finantare declarate
OJFIR.
nivelul O
d Finanțaree, din care să
s reiasă
Criteriilee de selectie vor fi scorate în bazaa anexelor la Cererea de
teritoriu
ul acoperit prin LEADER, componeența grupurilor (atât cele
c
constitu
uite deja câât și cele
potențiaale).
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ntion a Cere
erilor de fin
nanțare
Verificaarea pe eșan
ntion a Cereerilor de fin
nanțare se va
v realiza de către SL – DATLIN – AFIR. La
Verificarea pe eșan
N, se vor veerifica cererrile de finan
ntare cu riscul total ceel mai mare (5% din
nivelul SSL – DATLIN
număru
ul proiectelo
or verificatee de OJFIR).

Finalizarea verificăărilor
nalizarea ve
erificării adm
ministrativee și a criteriilor de eligibilitate, a punctării
p
pro
oiectelor
După fin
eligibilee și a verifiicării pe eșșantion, la nivelul AFIIR se va în
ntocmi și aproba Raportul de
evaluaree, care va in
nclude: proiectele eligiibile, proiecctele neeligible și proie
ectele retrase, după
caz. Pen
ntru fiecare cerere de finanțare
f
de
eclarată eliggibilă, se vaa menționa și punctajul aferent
proiectu
ului depus.
ul de evaluare este trransmis la DGDR AM PNDR, in vederea ap
probării. Directorul
Raportu
Generall al DGDR AM‐PNDR
A
ap
proba Rapo
ortul de evaaluare, care este retran
nsmis catre AFIR, în
vedereaa publicării acestuia pee pagina dee internet a AFIR și a notificării solicitanților
s
r privind
rezultattul evaluării.
narea conte
estațiilor prrivind Rapo
ortul de evaluare
Soluțion
m
p
publicării
Raaportului de
e evaluare pe
p site‐ul
Contesttaţiile pot fi depuse înccepând cu momentul
AFIR. Ap
plicanţii au la dispoziţiie 10 zile lu
ucrătoare dee la postareea pe site‐u
ul AFIR a Raaportului
de evaluare pentrru a depune contestaţţii cu privirre la rezultatul evaluaarii si a pun
nctajului
acordatt criteriilor de selecție..
nate de ben
neficiar, vor fi depuse prin
p fax sau prin poştă la OJFIR, care le va
Contesttaţiile, semn
transmite cu adresă de înaintaare către CEE ‐ SLI ‐ CRFIR , in vede
erea solutionarii acesto
ora.
Contesttaţiile depu
use în mod eronat la sediul AFIIR sau la structurile
s
t
teritoriale
a AFIR
ale
/MADR – DGDR‐AM
M PNDR see redirecţionează la OJJFIR pentru a fi tran
nsmise la CR
RFIR , în
vedereaa instrumen
ntării.
Vor fi co
onsiderate contestaţii şi analizatee doar acelee solicitări care
c
contesstă elementte legate
de eliggibilitatea proeictului
p
depus, pu
unctarea unui/unor
u
criterii
c
de selecţie, valoarea
v
proiectu
ului declarată eligibilă.
narea conte
estațiilor see realizează de către CE – SLI – CRFIR, care va intocm
mi pentru
Soluțion
fiecare proiect con
ntestat un Raport privind analizza contestatiei. Termeenul de anaalizare a
nului de
tuturor contestaţiilor depusee este de 15 zile luccrătoare dee la expirarea termen
depunere a contestaţiilor.
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După fiinalizarea analizării
a
tu
uturor conttestaţiilor depuse,
d
rezultatele sunt centralizate la
nivelul AFIR, iar situația ceentralizatoaare este comunicată
c
misiei de
secretariaatului Com
Contesttaţii constitu
uita in acestt scop la nivelul MADR
R.
După aanalizarea tuturor
t
con
ntestațiilor depuse, Comisia
C
de Soluționarre a Conteestațiilor
întocmeește un Rap
port de contestaţii. Raportul
R
de contestații este com
municat Direectorului
Generall al DGDR AM PNDR si AFIR pentru a fi postat pe site‐ul
s
AFIR
R, cel târziu
u în ziua
următoaare aprobăării lui şi transmiterrii acestuiaa de cătree Comisia de Soluțio
onare a
Contesttațiilor. AFIR răspunde de aduccerea la în
ndeplinire a prevederrilor Raporttului de
contestaţii şi de notificarea
n
s
solicitanţilo
or, prin inteermediul fo
ormularului E6.6L ”No
otificarea
solicitan
ntului cu privire la soluționarea co
ontestației”.
In baza Raportului de contestaații intocmit de catre Comisia
C
de Soluționare
S
e a Contestaațiilor de
la nivelu
ul MADR si a Raportulu
ui de Evaluaare, Comiteetul de Selectie constituit la nivelu
ul MADR
parcurgge procedurra de selecttie a cererilo
or de finanttare, la niveel national.
Întocmiirea Raportului de sele
ecție
parcurgerea procedurilor proprii de selecție și, după caz, a cellei de depaartajare,
După p
Comitettul de Selecție stabilitt la nivelul DGDR AM PNDR elaborează Raaportul de Selecție,
aprobatt de Directo
orul General al Autorităății de Manaagement, caare va contiine:
 Lista proiecctelor selecttate pentru finanțare;
 Lista proiecctelor eligibile, fără finaanțare;
 Lista proiecctelor neeliggibile;
 Lista proiecctelor retrasse.
Selecțiaa proiectelor eligibile see face în ord
dinea descrrescătoare a punctajulu
ui de selecţiie, în
cadrul aalocării finan
nciare.În caazul proiecte
elor cu acelaşi punctaj,, departajarrea acestoraa se
face în o
ordinea urm
mătoarelor priorităţi:
p
‐
C „Experttiza angajațiilor solicitaantului”
CS1
‐
C „Reprezzentarea seectorului priivat și a soccietății civilee în cadrul parteneriatu
CS2
p
ului”
‐
C „Parten
CS3
neriate caree cuprind ce
el puțin o orrganizație cee reprezintăă minorității,
relevanttă pentru teeritoriu”
‐
C „Parten
CS4
neriate caree cuprind ce
el puțin una din oricaree dintre form
mele asociative
relevantte pentru teeritoriu (ex..: grup de producători, cooperativve agricole sau
s meșteșu
ugărești,
organizaații ale utilizzatorilor dee apă, asociaații ale cresccătorilor dee animale ettc.)”
‐
C „Parten
CS5
neriate caree acoperă te
eritorii ce cu
uprind zonee care nu au
u beneficiat de
finanțarre LEADER (nu au făcutt parte dintrr‐un GAL fin
nanțat prin LEADER‐PN
NDR 2007‐20
013)”
‐
C „Densittatea mediee a populației din terito
CS6
oriul vizat de parteneriat”.
În cazul în care exisstă proiectee cu acelaşi punctaj şi aceleaşi
a
prio
orităţi, depaartajarea see va face
în ordine crescătoaare a densitatii medie a populațieii din teritoriul vizat de parteneriatt (astfel,
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vor fi seelectate pro
oiectele cu teritorii
t
în caare densitatea populațției este ceaa mai redusă, până
la incideența sumei alocate pe Sub‐măsurăă).
În situaţţia în care valoarea
v
publică a ultim
mului proiecct selectat conduce
c
la depăşirea
d
alocarii
disponib
bile, proiecttul va fi finaanţat în totaalitate prin suplimentarea alocării aferente seesiunii
în cauzăă, prin redisstribuirea ecconomiilor rezultate
r
în implementtare, cu încaadrarea în suma
s
alocată..
b‐măsura nu
u se aplică un
u prag min
nim de puncctaj.
Pentru aaceastă Sub
R transmitee la AFIR Raportul
R
Fin
nal de Sele
ecție, în ved
derea publicării pe
DGDR – AM PNDR
pagina d
de internett a AFIR și în vederea notificării
n
solicitanțilorr declarați selectați
s
în vederea
semnării deciziilor de finanțaare. De aseemenea, vo
or fi notificaați și solicittanții care au avut
cereri de finanțare eligibile, daar neselectaate (dacă esste cazul).
nul maxim aferent evaluării
e
prroiectelor, soluționăriii contestaațiilor și în
ntocmirii
Termen
Raportu
ului de Sele
ecție
Termen
nul maxim aferent evaluării
e
prroiectelor, soluționării contestaațiilor și în
ntocmirii
Raportu
ului de Seleecție este de 89 de zile
e lucrătoarre, cu posib
bilitatea preelungirii aceestuia cu
maximu
um 10 zile lucrătoaree, în situația în care numărul de
d contestaații și soluționarea
acestoraa la nivelul Comisiei dee Contestațții o impunee.
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C
Capitolul
4 – Contractaarea și impllementareaa proiectulu
ui

ntractarea
4.1. Con
Deciziilee de Finanțaare vor fi încheiate întrre beneficiaari selectați prin Raporttul Final de Selecție
și AFIR. Cererea de
e Finanțare se
s va constiitui ca anexxă la Decizia de Finanțaare.
Pentru stabilirea valorii
v
Deciziei se va utiliza currsul de sch
himb EURO‐lei valabil la data
W a Bănciii Central Eu
uropene:
aprobărrii Raportului de Selecțție Final, prreluat de pee pagina WEB
www.eccb.int la seccțiunea http
p: www.ecb
b.int/stats/eexchange/eeurofxref/httml/index.en.html.
oarele interrvale:
Durata de valabilittate a proiectului cupriinde următo
- p
perioada de
e implemen
ntare a activităților pro
oiectului, in
nclusiv depu
unerea Rap
poartelor
d
de Activitatte (Intermed
diar – dacă este cazul ‐ și Final) și avizarea/neavizarea acestora,
a
ffără a se depăși termenul limită de depuneere a Strate
egiilor de Dezvoltare
D
L
Locală
la
P
în ved
derea evaluării acestorra;
DGDR AM PNDR
- p
perioada în
n care DGD
DR AM PNDR realizeaază evaluarrea Strategiilor de Deezvoltare
Locală (finaalizată la daata emiterii Raportuluii de evaluarre a Strateggiilor de Deezvoltare
Locală de căătre DGDR AM
A PNDR);
- p
perioada afferentă dep
punerii și efectuării
e
p
plății
pentru
u sprijinul pregătitor
p
d
de către
A
AFIR (maxim
m 2 cereri de
d plată – o cerere afeerentă activvităților de animare
a
și o cerere
aaferentă acctivităților de elaboraree a SDL).
Modificcarea preve
ederilor Decciziei de Finanțare
Pe parcursul perioaadei de imp
plementare,, decizia po
oate suferi modificări.
m
c
Autoritatea Contrractantă și de
d către Beeneficiar,
Decizia de finanțarre C1.0L, semnată de catre
poate ffi modificatta în confo
ormitate cu
u dispoziţiile Articolului 9 din Anexa
A
I – Condiții
generale, dacă cirrcumstanţele executarii proiectu
ului s‐au scchimbat înccepând de la data
iniţială a semnării Deciziei.
Beneficiarul sau Autoritatea
A
ntă pot so
olicita modiificarea Deciziei de Finantare
Contractan
numai în cursul duratei de exeecuţie a aceesteia, iar modificările
m
nu
n pot aveaa efect retro
oactiv.
modificare la Decizia de
d Finantaree se va facce cu acord
dul ambelorr părţi, cu excepţia
Orice m
situaţiilo
or în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile
a
finanţării nerambursabile, când
Autoritaatea Contraactantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire
p
la acceste modifficări, iar
Beneficiarul se obliigă a le resp
pecta întocm
mai.
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Orice amendamen
nt al Decizieei de Finanttare sau al
a anexelor sale, trebu
uie făcut în scris de
ul asupra
catre Beeneficiar caatre Autoritatea Contraactanta, iarr aceasta isii va da sau nu, acordu
modificarilor solicittate printr‐o
o nota de acceptare/neacceptare.
n
abil aprobattă şi prevăzută în Decizzia de Finan
ntare nu
Valoareea ajutorului financiar nerambursa
poate fi majorată.
Următo
oarele cazurri fac obiectul modificării Deciziei de finanțarre:
•Realoccari de sum
me intre caategoriile dee cheltuielii eligibile mentionate
m
in fundam
mentarea
bugetului, in cadrul aceluiasi capitol
c
bugeetar;
uție a Decizziei de Finan
ntare;
•Modifiicarea durattei de execu
•Modifiicări ale le
egislaţiei aplicabile finanţării neerambursab
bile care impun mod
dificarea
Deciziei de Finantare si a anexxelor sale;
•Alte sittuații temeiinic justificaate (ex: schiimbarea auditorului,TV
VA‐ul etc).
•Schimb
barea adressei sediului administrattiv;
•Schimb
barea contu
ului bancar sau al băncii pentru Beeneficiar;
•Înlocuiirea responsabilului leggal al benefficiarului;
•Schimb
bari in grafficul calendaristic de implementaare, privind desfășurarrea activităților ca
încadrare în timpull de execuțiie;
•Modifiicări ale tip
purilor de activități
a
și a număru
ului acestorra, mențion
nate în Cerrerea de
Finantare;
( acceptă diferențe in minus dee max. 20%)).
•Numărrul de particcipanți la evvenimente (se
nțare (C1.0LL) trebuie să
s fie menttionate intrr‐o Nota exxplicativa
Modificările Deciziiei de Finan
d
de catre Beneeficiar, prin care se ad
duce la cunostinta Au
utoritatii
(formular C1.5L) depusa
c
pe care
c
Beneeficiarul intentioneazaa sa le faca in
Contracctante modificarile care
implementarea pro
oiectului. Modificarile
M
admise sunt cele mentionate la Art. 9 din Conditii
A
acestor mod
dificari Auttoritatea
Generalle (anexa I la Deciizia de Finantare). Asupra
Contracctanta isi va da acceptul saau nu si va trasm
mite Beneficiarului N
Notă de
Aprobarre/neaprob
bare (C1.10LL) care devin
ne parte inttegrantă la Decizia de finanțare.
După în
ntocmire, Nota
N
de ap
probare/neaprobare a modificărrii Deciziei de Finanțaare este
înaintattă șefului SLLI ‐ OJFIR în
n vederea verificării
v
șii Directorului OJFIR în vederea aprobării.
Beneficiarul va fi primi
p
Nota de
d aprobare
e/neaprobare, transmisa de către
e expertul CI
C – SLI –
OJFIR.
Încetareea Deciziei de Finanțarre
În cazuri excepţionale şi tem
meinic doveedite, inclusiv cazurilee de forţă majoră invvocate şi
ndiţiile legii, Autoritattea Contracctantă poatte decide în
ncetarea
comuniccate între părţi în con
Deciziei de Finantare printr‐o notificare scrisă.
s
p decide, prin acord
d, încetarea Deciziei dee Finantare , ca urmarre a solicitării scrise
Părţile pot
din parttea beneficciarului, aprrobată de Autoritatea
A
ntă, caz în care
c
beneficciarul va
Contractan
restitui integral sum
mele primitte ca finanţaare neramb
bursabilă pâână la data încetării
î
Deeciziei.
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În cazul constatării unei neregguli cu privirre la încheieerea Decizieei de Finantare, ori exeecutarea
Proiectu
ului, în urrma reverificării proiiectului, effectuată în
n oricare dintre
d
etapele de
implementare, inclusiv în cazu
ul în care beneficiarul
b
este declarrat în stare de incapaccitate de
nsolvenţei, precum şi în
î situaţia în
î care Auttoritatea
plată saau a fost deeclanşată procedura in
Contracctantă consstată că cele
c
declarrate pe proprie răsp
pundere de beneficiar, prin
reprezentanţii săi, nu coresp
pund realităăţii sau, do
ocumentele
e depuse în
n vederea obţinerii
n
nerambursa
abile
sunt
constaatate
fiind
finanţărrii
ca
neadevaarate/false//incompletee/expirate/inexacte/nu
u corespu
und realității, Auttoritatea
Contracctantă poatte înceta valabilitatea Deciziei de Finanttare, de plin drept, printr‐o
notificare scrisă ad
dresată ben
neficiarului, fără punerre în întârzie
ere, fără nicio altă forrmalitate
ntervenţia instanţei jud
decătoreşti.
şi fără in
4.2 Imp
plementareaa proiectulu
ui
F
b
beneficiarul
va derula activitățile conform descrierii
d
După seemnarea Deeciziei de Finanțare,
din Cereerea de Finaanțare. Ben
neficiarul va prezenta în
n Cererea de Finanțaree activitățilee pe care
le va desfășura precum și
ș un grafic calendaristic de implementare. Pe parcursul
p
perții OJFIR
R vor realiza cel puțin o verifficare pe teren la acctivitățile
implementării, exp
nate în Cereerea de Finaanțare.
mențion
În situaația în care
e Beneficiarul dorește
e să solicitee decontarrea unor cheltuieli effectuate,
aferentee Capitolulu
ui I din Buggetul Indicaativ, înaintee de finalizaarea proiecctului, acestta poate
depune un Raport de Activitatte Intermed
diar (formullar D1.2.1 L).
L Acest Rap
port Intermediar de
C
I, sau pentru acctivitățile
Actvitatte poate fi depus la finalizarea activităților afrente Cap.
implementate parțțial din cadrrul Cap. I.
Raportu
ul de Activittate Intermeediar va con
nține descriierea activittăților, perssoanele imp
plicate în
derulareea acestoraa, numărul participanțților și rezultatele obțiinute, precu
um și documentele
justificaative pentru
u activitățilee desfasuratte și tipurilee de materialele relevaante elaborrate prin
proiect.
În cazull „avizării parțiale/nea
p
vizării”, Beneficiarul are
a posibilitatea de a reface
r
Rapo
ortul de
Activitate Interme
ediar (ținân
nd cont dee observațiiile mențion
nate în adresa de înștiințare
mediar/finall) – Formulaar D1.3L,
preluatee din Fisa dee verificare a Raportului de activittate (interm
în termen de 5 zilee de la prim
mirea înștiin
nțarii. Fluxu
ul procedurral aplicabil după redepunerea
nerii inițialee.
acestuiaa este acelaași cu cel afeerent depun
Raportu
ul de Activitate Interm
mediar poatte fi redepus o singurră dată. În cazul în caare,după
redepun
nerea acesttuia, Benefficiarul nu și‐a
ș însușit observațiile OJFIR, accestuia nu i se vor
decontaa cheltuielile aferente activitățilorr cuprinse în Raportul de Activitatte Intermed
diar care
nu au ffost avizate și care sunt mențion
nate în Fișa de verificaare a raporrtului de activitate
a
(intermediar/final).
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În baza Raportului de Activitaate Interme
ediar aprobat de Agențție, beneficciarul poate depune
nție, Dosaru
ul Cererii de
d Plată, privind
p
ram
mbursarea cheltuileilor
c
r raportatee pentru
la Agen
sprijinul pregătitor, aferentee Cap.I din
n bugetul indicativ.
i
Dacă
D
benefficiarul nu depune
oltare Locala la DGDR AM – PNDR în vedereea evaluăriii și selecției, aceste
Strategiia de Dezvo
chltuielii aferente Cap.I
C
din bugetul indicaativ vor fi reecuperate de
d la benefiiciar prin prrocedura
de recuperare debite a AFIR.
În termeen de maxim
m 15 zile lucrătoare dee la finalizarrea ultimei activități din cadrul Deeciziei de
finanțarre, beneficiiarul va dep
pune un Rap
port de Activitate Final (formular D1.2.
D
L).
u fost prezeentate și
Dacă beeneficiarul a depus un Raport de Activitate iintermediarr, în care au
avizate doar o paarte din acttivitățile din
n Cap.I al Bugetului
B
indicativ, Rap
portul de aactivitate
u fost realizate în perrioada acop
perită de
final vaa cuprinde activitatile din Cap. I care nu au
Raportu
ul de Activitate Interm
mediar, pre
ecum și acctivitățile din Cap.II, care
c
sunt aferente
a
elaborarii SDL‐ului..
Dacă beeneficiarul nu
n a depus Raport de Activitate Intermediarr, atunci Raportul de Activitate
A
Final vaa cuprinde toate activvitățile Decciziei de fin
nanțare, prevăzute în cadrul celor două
capitolee din bugetu
ul indicativ.
ul de Activvitate Final va conține descriereea activitățților, perso
oanele impllicate în
Raportu
derulareea acestoraa, numărul participanți
p
lor și rezulttatele obțin
nute, docum
mentele justtificative
pentru activitățile desfasuratte și tipurile
e de materrialele relevvante elabo
orate prin p
proiect ,
f bugetatte pentru elaborarea SDL‐ului.
S
precum și activitățiile care au fost
În cazull „avizării parțiale/nea
p
avizării”, Beeneficiarul are
a posibilittatea de a reface Rap
portul de
activitatte final (ținând cont de observațiiile mențion
nate în adreesa de înștiiințare preluate din
Fisa de verificare a Raportului de activitate (interrmediar/finaal), în term
men de 5 ziile de la
primireaa înștiințarii. Fluxul pro
ocedural ap
plicabil dupăă redepunerea acestuiaa este acelaași cu cel
aferent depunerii inițiale.
Raportu
ul de activvitate final poate fi redepus o singură dată.
d
În caazul în care, după
redepun
nerea acesttuia, Benefficiarul nu și‐a
ș însușit observațiile OJFIR, accestuia nu i se vor
decontaa cheltuielile aferente activitățilorr cuprinse în
î Raportul de Activitaate Final carre nu au
fost avvizate și caare sunt menționate
m
în Fișa de
d verificarre a raportului de activitate
a
(intermediar/final).
Raportu
ul de Activvitate Final aprobat, reprezintă document obligatoriu
u de platăă pentru
cheltuieelile aferentte animării (Cap
(
I din Bugetul Indiccativ) – rapo
ortate în accest documeent.
ul de Activittate Final ap
probat, preccum și Rapo
ortul de evaaluare emis de MADR (din
(
care
Raportu
reiese că strategiia de dezvvoltare locală depusăă a fost declarată
d
e
eligibilă)
reeprezintă
heltuielile aferente elaborării SDL (Cap. II din Bugetul
documeente obligattorii de plattă pentru ch
Indicativv).
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În cazul în care SDL
S
nu estte declaratăă eligibilă de către AM
A PNDR, cheltuielilee privind
ul Cap.II, nu
u vor putea fi solicitatee la plată dee către beneeficiar.
elaborarea strategiei din cadru
4.3 Acchiziții
În situatia în care Beneficiaru
ul, pentru a realiza prroiectul, treebuie să înccredințeze execuția
hiziția unor servicii sau bunuri, se vor respectta prevederrile OUG
unor activități din proiect/ach
2006 privind
d atribuirea
a contractellor de achizziție publică
ă, a contractelor de con
ncesiune
nr. 34/2
de lucră
ări publice și
ș a contracctelor de co
oncesiune de
d servicii cu
c modificăările și completările
ulterioaare.
Pe parccursul întreegului procees de achizziție publică, la adopttarea oricăror decizii, trebuie
avute în
n vedere urm
mătoarele principii:
p
-

Nediscrimin
narea
TTratamentu
ul egal
Recunoașteerea recipro
ocă
TTransparența
Proporționaalitatea
Eficiența uttilizării fondurilor
A
Asumarea răspunderii.
r
.

urilor de ach
hiziții se va realiza în co
onformitatee cu preved
derile Instrucțiunilor
Derularea procedu
privind achizițiile pentru
p
beneeficiarii Sub‐‐măsurii 19..1, anexă la Decizia de finanțare.
4.4 Plaata
ul Măsurii 19.1, nu se acordă
a
plataa în avans.
În cadru
Pentru solicitarea de ramburrsare a cheeltuielilor elligibile, Ben
neficiarii Su
ub‐măsurii 19.1
1
vor
respectaa prevederiile Instrucțiunilor privin
nd plățile afferente Sub
b‐măsurii 19
9.1, anexă laa Decizia
de finan
nțare.
or de plată se
s poate realiza astfel:
Depuneerea cererilo
 C
Cheltuielile de animare, prevăzutte la Capito
olul I din Bugetul Indicaativ pot fi solicitate
s
lla plată dup
pă finalizareea activitățiilor de anim
mare, în maxxim 45 de zile
z de la ap
probarea
Raportului Intermediaar de Activitate care cuprinde activitățile
a
aferente
a
ettapei de
aanimare/co
onsultare. Ulterior,
U
în cazul
c
în carre Strategia de Dezvolttare Locală nu este
d
depusă pentru evaluaare și seleecție la AM
M PNDR, see va proceeda la recu
uperarea
ssprijinului financiar.
 C
Cheltuielile de elaboraare a Strateegiei de Deezvoltare Lo
ocală, prevăăzute la Capitolul II
d
din Bugetu
ul Indicativ,, vor fi rambursate numai în situația în care Strattegia de
Dezvoltare Locală estee declarată eligibilă de către DGD
DR AM PNDR. Cererea de plată
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aaferentă ch
heltuielilor legate de elaborarea
e
strategiei trebuie
t
dep
pusă de beneficiarii
ssub‐măsurii 19.1 în teermen de 45
4 de zile de
d la publicarea raporttului de evaluare a
sstrategiilor de dezvoltare locală (SDL)
(
de către MADR și
ș va fi înso
oțită și de o copie a
R.
Raportului Final de Acttivitate avizzat de OJFIR
 ÎÎn cazul în care
c
beneficciarul nu do
orește să deepună un Do
osar Cereree de Plată diistinct (o
ttranșă distinctă) pentrru cheltuiellile de anim
mare, are posibilitatea de a soliciita toate
ccheltuielile aferente proiectului
p
într‐un sin
ngur DCP (ttranșă uniccă), cu resp
pectarea
ttermenului prevăzut laa cel de‐al doilea
d
punctt de mai suss.
 ÎÎn situatia in care strattegia nu este eligibilă, dar prin Raaportul de activitate fiinal sunt
aavizate de catre AFIR actiunile aferente
a
Caap. I (activittati de con
nsultare, animare si
ggrupuri de lucru în veederea elaborarii SDL) și beneficiaarul nu a depus
d
un Raaport de
aactivitate intermediar
i
r pentru a solicita plata
p
activitatilor de la Cap. I, atunci
b
beneficiarul, in baza avizarii
a
acesstor actiuni in cadrul Raportului de activitaate final,
poate solicita la plata din parteaa AFIR, acesste categorrii de cheltu
p
uieli de la Cap.
C
I al
bugetului in
b
ndicativ, în maxim
m
45 de
d zile de la aprobarea Raportului Final de Acctivitate.
nul de ramb
bursare a ch
heltuielilor eligibile
e
afeerente unui Dosar de cerere
c
de pllată este
Termen
de maxiim 90 zile caalendaristicce de la dataa când cererea de platăă este comp
pletă.

Ghidul Solicitantului – Sub‐măsura 19.1”Sprijin pregătitor pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”
29 | P a g i n a
Informaţiilee din Ghidul Soliciitantului nu pot fii utilizate în scopu
uri comerciale. Distribuirea acestu
ui Ghid al Solicitantului se va realiiza în mod

gratuit şi d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Capitolul 5 ‐ Inform
mații utile
e

5.1 Linkk‐uri utile
na de intern
net a AFIR (w
www.afir.m
madr.ro) se pot consultta si descarcca:
Pe pagin
- A
Actele norm
mative utile
e;
- FFișa Sub‐măăsurii 19.1;
- C
Cererea de Finantare si
s anexele acesteia;
a
- D
Decizia de Finantare
F
si anexele accesteia;
- M
Modelul – Cadru
C
privin
nd Strategia de Dezvo
oltare Localăă;
- IInformații privind maateriale și activități de informaare de tip
p publicitarr pentru
b
beneficiariii Sub‐măsurrii 19.1;
- M
Model penttru Raportu
ul de Activittate Final – Sub‐măsurra 19.1;
- IInstrucțiuni privind achizițiile pen
ntru beneficiarii Sub‐m
măsurii 19.1
1;
- IInstrucțiuni privind plăățile aferen
nte Sub‐măssurii 19.1.
5.2 Dicțționar
AFIR – Agentia peentru Finan
nțarea Inveestițiilor Ru
urale, instittuție publiccă cu perso
onalitate
juridica,, subordonaata Ministerului Agricu
ulturii si Dezzvoltarii Rurale – scopul AFIR îl co
onstituie
derulareea Fondulu
ui European
n Agricol pe
entru Dezvoltare Ruraala, atât din punct dee vedere
tehnic, ccât si financciar;
Beneficiar – repreezinta o peersoana jurridica/perso
oana fizica autorizata care a reaalizat un
ncheiat un contract de
d finantarre cu AFIR
R pentru
proiect (investitii, servicii) si care a în
accesarea fondurilo
or europene prin FEAD
DR;
e
pe
p care potentialul
Cerereaa de Finanțțare – reprezinta solicitarea completata electronic
beneficiiar o înaintteaza în ved
derea semn
narii contraactului/deciziei de finaantare a pro
oiectului
pentru o
obtinerea fiinantarii neerambursabile;
Decizia de Finan
ntare – document cadru
c
caree reglemen
nteaza aco
ordarea fo
ondurilor
bursabile înttre AFIR si beneficiarul
b
fondurilor nerambursabile;
neramb
Contributia privatta – reprezzinta o suma de ban
ni care constituie im
mplicarea fin
nanciara
orie a perso
oanei care solicita
s
fond
duri neramb
bursabile sii pe care trebuie sa o utilizeze
obligato
în vederea realizarrii propriulu
ui proiect. Contributia
C
privata reprezinta un anumit pro
ocent din
valoareaa eligibila a proiectului, variabil în functie de categgoria actiun
nilor propu
use spre
finantarre. Contributia privata trebuie sa acoperee diferentaa dintre co
ofinantarea publica
Contributiaa privata
(fondurile europen
ne nerambu
ursabile) si valoarea eligibila
e
a proiectului.
p
p
valaabil în cazul potentialilor beneficiari care deetin deja
poate fi asigurata din surse proprii,
e pentru contributia fin
nanciara, fie din venituri provenite din spon
nsorizari,
fondurille necesare
donatii si legate etc. dovedite în conditiile legii. Un alt
a mod de asigurare
a
a cofinantariii private
ul în care potentialii
p
b
beneficiari
nu detin fondurile
f
este prin credit bancar, valaabil în cazu
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necesarre pentru contributia
c
financiara proprie, daar îndeplineesc conditiille contractaarii unui
credit bancar.
Cofinan
ntarea publica – reprezzinta fondu
urile neramb
bursabile alocate proie
ectelor prin
n FEADR;
aceasta este asigurrata prin contributia Un
niunii Europ
pene si a Gu
uvernului Ro
omâniei;
hidul Solicitantului, Cererea de
Eligibil – care îndeplineste criteriile si conditiile precizate în Gh
Finantare si Contraactul de Finaantare/Decizia de finan
nțare pentru FEADR;
Evaluarrea – reprezzinta actiun
nea procedu
urala prin care
c
documentatia pen
ntru care see solicita
finantarre este anaalizata pentru verificaarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate si pentru
selectarrea proiectu
ului, în vedeerea contracctarii;
FEADR – Fondul Eu
uropean Agricol pentru
u Dezvoltaree Rurala, esste un instrument de finantare
f
creat dee Uniunea Europeana
E
p
pentru
impllementarea Politicii Aggricole Comu
une.
Fișa m
măsurii – reprezinta documentul care descrie motivatia
m
sp
prijinului financiar
f
neramb
bursabil ofeerit, obiectivele masurrii, aria de aplicare si actiunile prevazute,
p
tipul de
investitiii/servicii, mentioneaza
m
a categoriile
e de beneficciari si tipull sprijinului;;
Fondurii neramburrsabile – reprezinta fondurile aco
ordate unei persoane fizice
f
sau ju
uridice în
baza un
nor criterii de eligibilittate pentru realizarea de investittii/servicii în
ncadrate în
n aria de
finantarre a Masurrii si care nu
n trebuie returnate – singurelee exceptii sunt
s
neresp
pectarea
conditiilor contracttuale si nerrealizarea in
nvestitiei/seerviciului co
onform proiectului aprrobat de
AFIR.
MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvolttarii Rurale;
Masura – definestte aria de finantare prin
p
care see poate realiza cofinaantarea pro
oiectelor
(repreziinta o sumaa de activitati cofinantaate prin fonduri nerambursabile);
PNDR – Programul National de Dezvoltarre Rurala esste documeentul pe bazza caruia va putea fi
accesat Fondul Eurropean Agricol pentru Dezvoltaree Rurala si care
c
respeccta liniile directoare
oltare ruralaa ale Uniunii Europenee;
strategice de dezvo
nt) – reprezinta o perrsoana jurid
dica/persoana fizica au
utorizata
Potentiaal beneficiaar (solicitan
care estte eligibila (care îndep
plineste toaate conditiile impuse prin
p FEADR
R) pentru acccesarea
fondurillor europene, dar caare nu a încheiat încca un conttract de finantare/deecizie de
finanțarre cu AFIR;
Repreze
entantul leggal – repreezentant al proiectului care semn
neaza decizzia de finan
ntare (în
cazul în care cerere
ea va fi selectata).
Valoaree eligibila a proiectulu
ui – reprezinta suma cheltuielilor
c
r pentru bu
unuri, serviccii si/sau
lucrari care
c
se încaadreaza în Lista
L
cheltuiielilor eligib
bile precizatta în prezen
ntul ghid si care pot
fi decon
ntate prin FEADR; prrocentul dee cofinantare publica si privata se calculeaaza prin
raportare la valoarea eligibila a proiectului;
uma cheltu
uielilor pentru bunuri,, servicii
Valoareea neeligibiilă a proiectului – reeprezinta su
si/sau lu
ucrari care sunt încadrate în Listaa cheltuielillor neeligib
bile precizatta în prezen
ntul ghid
si, ca attare, nu pot fi decontaate prin FEADR; cheltu
uielile neeliigibile nu vor fi luate în
î calcul
pentru stabilirea procentului
p
bile vor fi su
uportate
de cofinantare publica; cheltuiellile neeligib
f
dee catre beneeficiarul pro
oiectului;
integral, din punct de vedere financiar
p
– reprezin
nta suma cheltuielilor eligibile sii neeligibilee pentru
Valoaree totală a proiectului
investitiii/servicii;
Zi – zi lu
ucrătoare.
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5.3 Dicttionar de sp
pecialitate
m up” (de jo
os în sus) ‐ Participareaa activa a populatiei
p
lo
ocale în pro
ocesul de
Abordare „bottom
esare dezvo
oltarii zonei;;
planificaare, luare a deciziilor si implementare a strattegiilor nece
Animato
or ‐ Persoaana care id
dentifica prroblemele din
d spatiul rural, prop
pune solutii pentru
rezolvarrea lor, prom
moveaza op
portunitati de finantaree;
Cooperaare inter‐te
eritoriala ‐ Cooperare
C
realizata
r
înttre GAL‐uri// parteneriaate din acelaasi stat;
Cooperaare transnaationala ‐ Co
ooperare în
ntre GAL‐urii/parteneriaate din state
e diferite
GAL (Grrup de Actiune Localaa) ‐ Parteneeriate locale constituitte din diversi reprezen
ntanti ai
sectoareelor privat, public si ai societatii civile;
LEADER
R ‐ Măsură în cadrul PNDR ce are
a ca obiectiv dezvoltarea comu
unitatilor rurale ca
urmare a implemeentarii strattegiilor elab
borate de GAL
G (provin
ne din limb
ba franceza: Liaison
Entre A
Actions de Développem
ment de l'' Economie Rurale ‐ Legaturi în
ntre Actiunii pentru
Dezvoltarea Economiei Ruralee);
e public‐prrivate în
Networrking (interrconectare)) ‐ Creareaa unei reteele din parteneriatele
vedereaa schimbulu
ui de experieenta si bunee practice;
Strategiie de Dezvo
oltare Locallă ‐ Documeent ce trebuie transmiis de GAL‐uri catre Auttoritatea
de Man
nagement si
s va sta la baza selectiei acesstora. Prin acest docu
ument se stabilesc
s
activitattile si resu
ursele necesare pentru dezvoltarea comun
nitatilor rurrale si va constitui
c
livrabilu
ul proiectulu
ui finantat prin
p Sub‐maasura 19.1.
5.4 AFFIR în sprijin
nul dumneaavoastră
n aria de fin
nantare a Masurilor
M
din cadrul
Fiecare cetatean al Romaniei,, care se încadreaza în
ndurile europene neraambursabilee pentru fin
nantarea
FEADR, are dreptul sa beneficcieze de fon
or proiecte pentru dezzvoltare rurala. AFIR vaa sta la disp
pozitie de lu
uni pâna vin
neri între
propriilo
orele 8::30 si 16:30
0 pentru a va
v acorda informatii privind
p
Proggramul FEADR, dar si pentru
p
a
primi prropunerile sau
s sesizarille dumneavvoastra privvind derularrea FEADR.
Expertii AFIR va po
ot acorda, pe
p loc sau în
n termenul legal (maxim 30 de zile), orice infformatie
necesarra în demerrsul dumneavoastra peentru accessarea fondu
urilor europ
pene. Însa, nu
n uitati
ca expeertii AFIR nu
u au voie saa acorde co
onsultanta p
privind realiizarea proieectului. Echipa AFIR
va poate ajuta ori de câte ori aveti o plâângere, o reclamatie
r
s o petitie privind o situatie
sau
nta a AFIR. De asemen
nea, în cazul în care co
onsiderati caa sunteti
care intra în aria de competen
orizat sau sesizati
s
posiibile neregu
ularitati în derularea
d
FEADR,
F
nu ezitati
e
sa
nedrepttatit, defavo
va adressati în scris AFIR, pentrru solutionaarea problemelor.
onale si cele
e 42 de Oficii Judetenee, va ajuta sa primiti finantare
AFIR, prrin cele 8 Centre Regio
neramb
bursabila peentru proiecctul dumne
eavoastra. Daca
D
întâmpinati greuttati sau con
nsiderati
ca sunteeti defavorizat în accessarea fondu
urilor europ
pene scrieti‐‐ne pe adresele: Bucurresti, Str.
Stirbei Voda, nr. 43, sector 1; reclam
matii@afir.info; www
w.afir.madr.rro – Forum
muri de
discutii//Reclamatii.
Atenție!
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Pentru a putea de
emara invesstigatiile si aplica even
ntuale sancttiuni, reclam
matia sau ssesizarea
ontina informatii concrrete, verificcabile si dattele de con
ntact ale
trebuie sa fie explicita, sa co
persoan
nei care a în
ntocmit resp
pectiva reclaamatie sau sesizare.
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