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COMUNICAT PRESA

Grupul de Acțiune Locală Orizonturi 2012, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță
lansarea celui de-al doilea apel de selecție în perioada 27 martie – 28 aprilie 2014, pentru următoarele
măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:
 Masura 411-112- Instalarea tinerilor fermieri; tipuri de beneficiari: Privaţi: Beneficiarii eligibili
pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani
(neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal
activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: - are o dimensiune economică cuprinsăîntre 6 şi 40 UDE; este situată pe teritoriul ţării; - este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prinMăsura 112, sunt: - persoană
fizică; - persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare: - individual şi independent, ca persoană
fizică autorizată; - ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; - asociat şi administrator unic al
unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Măsura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole; tipuri de beneficiari: Privaţi: Beneficiarii
eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane
fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform
Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este
situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în
Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un
solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx. Pentru a demonstra că
practică în principal activităţi agricole, în cazul unei activitati existente, solicitantul trebuie să facă dovada că
veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare
 Măsura 413-312*- Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, tipuri de
beneficiari: Privaţi: * Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/
2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – (ex: Societăţi
comerciale cu capital social privat: SNC , SCS , SRL, SA, Societăţi cooperative meşteşugăreşti de gradul I,
Societăţi cooperative de consum de gradul I, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Persoană
Fizică Autorizată). * Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la
data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al
proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua
formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale
Cererii de Finanţare
 Măsura 413-313- Încurajarea activităţilor turistice; tipuri de beneficiari: Privaţi: *Microîntreprinderile, asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în legislaţia naţională
în vigoare Legea 346/2004 (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale
având o valoare de până la 2 milioane Euro). Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care
deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată. *Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici)
care se vor angaja că până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de
persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se
modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul
dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea
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criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. * ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale
în vigoare
 Masura 413-322** - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale; tipuri de beneficiari: Publici *
Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare. * Asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, scopul şi
obiectivele prevăzute în statut fiind în conformitate cu activităţile care vizează proiectul, activităţi de interes
public şi negeneratoare de profit. Privaţi: * ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite
conform legislaţiei naţionale în vigoare; * Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau
administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta
aferentă. Publici: * Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; *
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform
legislaţiei naţionale în vigoare
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare; tipuri de beneficiari: Privaţi: * GAL
„Orizonturi 2012”
*In cazul in care proiectele depuse pe masura 312 prevad achizitia de utilaje agricole intensitatea ajutorului public
va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate prin masura 121, respectiv intre 40-50 %, (intensitatea aplicabila fiind
majorata conform prevederilor fisei masurii tehnice a Masurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar), conform adresei nr.
67866/18.12.2013. a AM PNDR cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala a PNDR versiunea XI.
**acțiunile eligibile sunt cele prevăzute in Planul de Dezvolare Locală și nu sunt acceptate alte tipuri de acțiuni decât
cele care sunt precizate in PDL pe baza căruia GAL Orizonturi 2012 a fost selectat.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Orizonturi 2012 din Jud. Olt, Com. Vișina Nouă, Str.
Intrarea Europei, nr. 41, Etaj 1, Camera3, în perioada 27 martie 2014 –28 aprilie 2014, în zilele lucrătoare,
în intervalul orar 8.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28.04.2014, orele 16.00. Pentru întocmirea și
depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile
Solicitantului pentru măsurile 112, 121, 312, 313, 322, respectiv 421. In cazul Masurii 121, GAL va utiliza

Versiunea 10 a Ghidului
Solicitantului, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele
prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție
prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este publicat pe site-ul www.galorizonturi2012.ro. Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti ai sectorului public, 3 reprezentanți ai
sectorului privat și 2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul
rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban
Fonduri nerambursabile disponibile pentru cele sase măsuri, cu valoarea publica alocata pe fiecare
masura de:
 Masura 411-112 - Instalarea tinerilor fermieri 148.000 Euro
 Masura 411-121- Modernizarea exploataţiilor agricole; 200.000 Euro
 Măsura 413-312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 314.102 Euro
 Măsura 413-313 - Încurajarea activităţilor turistice 100.000 Euro
 Masura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia
și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale 15.726 Euro
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 79.000 Euro
Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5000 de euro.
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primirea a contestatiilor si poate
sa elaboreze direct Raport de Selectie Final doar in situatia in care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte
eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea
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financiara a apelului de selectie respectiv, dat fiind ca nu exista conditii care sa conduca la contestarea
rezultatului procesului de evaluare si selectie
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face prin
publicarea Raportului de Selectie Intermediar până la data de 29.04.2014, la sediul GAL, și prin notificarea
solicitanților în scris până la data de 29.04.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile
de la primirea notificărilor sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție
Intermediar pe pagina web www.gal-orizonturi2012.ro. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat
Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL până la data de
13.05.2014 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de
13.05.2014.
Raportul de Selectie Final va fi publicat pe site-ul GAL dupa publicarea Raportului de Solutionare a
Contestatiilor.

_____________________________________________________________________________
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 112, 121, 312, 313, 322 si respectiv 421 din PNDR
sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Orizonturi 2012 din Jud. Olt, Com. Vișina Nouă, Str. Intrarea
Europei, Etaj 1, Camera 3, nr. 41. Ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@gal-orizonturi2012.ro sau la numărul
de telefon 0786038824. Informatii suplimentare pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în
PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP
www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării apelului de selecție.
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primirea a contestatiilor si poate sa elaboreze
direct Raport de Selectie Final doar in situatia in care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate,
deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie
respectiv, dat fiind ca nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie
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