FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creșterea competivității sectoarelor agricol și forestier”

ANUNȚ
LANSARE APEL DE SELECȚIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”
Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str.
Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: gal_eurocrisana@yahoo.com, site: www.gal-eurocrisana.ro,
identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de organizaţie constituită, în
baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (cu modificările și completările ulterioare), ca urmare a asocierii
unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare,
Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din
localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei
strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile
aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin
prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociației G.A.L. Euro-Crișana,
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lansarea în perioada 01 August – 10 Septembrie 2013 a primei SESIUNI DE CERERI DE PROIECTE pentru
MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, astfel:
1. NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL SESIUNII de CERERE DE PROIECTE: Sesiunea nr. 1/2013
Măsura 112, aviz C.D.R.J. Bihor 100/30.07.2013
2. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 01.08.2013
3. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 10.09.2013, orele 15.00;
4. LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: la sediul
Asociației G.A.L. Euro-Crișana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în
incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00;
5. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 600.000 Euro;
6. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de
40.000 Euro, această sumă regăsindu-se în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociația G.A.L. Euro-Crișana
și selectată spre finanțare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)
7. VALOAREA TOTALĂ A UNUI PROIECT , conform Fișei Măsurii 112 din Planul de Dezvoltare
Locală al Asociației G.A.L. Euro-Crișana selectat spre finanțare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), este
de 40.000 Euro/exploatație.
8. MODELUL DE DECLARAȚIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Asociația
G.A.L. Euro-Crișana toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar se află
publicat pe site-ul Asociației la meniul ”Investiții Finanțate” – sub-meniul ”Măsurile Finanțate” – ”Măsura 112”,
impunându-se a se preciza faptul că raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului
cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.
9. MODALITATEA DE ANUNȚARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecţie). Rezultatul procedurii de selecție va fi consemnat în
cadrul Raportului de Selecție Final care va fi publicat pe site-ul Asociației G.A.L. Euro-Crișana, www.gal2

eurocrisana.ro, solicitanții urmând a fi notificați și în scris asupra eligibilității/neeligibilității proiectelor depuse, precum
și pentru selecția lor.
10. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le conțină dosarul cererii de finanțare aferent
Măsurii 112 finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Euro-Crișana trebuie să fie în
conformitate cu cerințele Fișei Măsurii din PNDR și ale Ghidului Solicitantului în vigoare la momentul lansării
prezentului Apel de Selecție, dar și cu Fișa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului, ce se regăsește pe
site-ul Asociației la meniul ”Investiții Finanțate” – sub-meniul ”Măsurile Finanțate” – ”Măsura 112”, unde se regăsesc
dealtfel și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție
locale. În aceeași ordine de idei, recomandăm solicitanților să consulte şi site-ul www.apdrp.ro - ”Investiții PNDR” ”Măsura 112”.
11. CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul: proiectele propuse spre finanțare trebuie să corespundă obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației G.A.L. Euro-Crișana și să fie implementate pe teritoriul G.A.L.-ului, impunându-li-se, totodată, îndeplinirea
cerinţelor de conformitate şi eligibilitate menţionate atât în cuprinsul Fișei Măsurii din PNDR și în Ghidul Solicitantului
în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecție, disponibile pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât și în Fișa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală
al G.A.L.-ului Euro-Crișana selectat spre finanțare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), precum și în
Hotărârea Adunării Generale a Asociației aferente disponibile pe site-ul Asociației G.A.L. Euro-Crișana (www.galeurocrisana.ro).
12. COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE al ASOCIAȚIEI G.A.L. EURO-CRIȘANA se
prezintă astfel: un total de 7 membri titulari – din care 29% reprezintă partenerii publici; 57% partenerii privați și 14%
O.N.G.-urile – fiecare membru titular având și câte un supleant, tabelul cu componența Comitetului de Selecție se
regăsește în cuprinsul Planului de Dezvoltare Locală al Asociației G.A.L. Euro-Crișana selectat spre finanțare prin
P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) publicat pe site-ul Asociației, www.gal-eurocrisana.ro.
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13. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE al ASOCIAȚIEI
G.A.L. EURO-CRIȘANA, precum și CRITERIILE DE SELECȚIE ( cele din Ghidul Solicitantului postat pe site
www.apdrp.ro și cele locale) cu punctajele aferente și, acolo unde este cazul, punctajul minim pentru selectarea
unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj se regăsesc pe site-ul Asociației la meniul
”Informații Utile” – sub-meniul ”Proceduri de lucru” și, respectiv, la meniul ”Investiții Finanțate” – sub-meniul
”Măsurile Finanțate” – ”Măsura 112”.
14. DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR: Anunţarea rezultatelor evaluărilor
pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie Final al
Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crișana, care va notifica prin intermediul paginii de
internet www.gal-eurocrisana.ro dar și în scris pe toti solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare
depuse de către aceştia la sediul G.A.L.-ului Euro-Crișana (Raportul de Selecție Intermediar). Contestaţiile privind
rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul
Asociaţiei G.A.L. Euro-Crișana, în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în
incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1). După rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de
Contestații) se va proceda la anunţarea rezultatelor finale (Raportului de Selecție Final), pe site și prin notificare în scris
către solicitanți.
15. DATE DE CONTACT ale ASOCIAȚIEI G.A.L. EURO-CRIȘANA unde solicitanții pot obține
informații detaliate, inclusiv programul de lucru: comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595,
judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0742084483, email:
gal_eurocrisana@yahoo.com; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
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