Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV

PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei
de
dezvoltare locală!”
GALMMV Masura 3/3A Scheme Calitate
Anexa nr. 11 Fisa Eligibilitate

Anexa Nr. 11 Fisa Eligibilitate , la Ghid Masura M3/3A

GALMMV 1.2 L .Fișa de verificare a eligibilitatii proiectului
echivalent fisa nationala E1.2L
E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 14, art. 15, art. 16, art. 20 alin. (1) lit.
a), f), art. 35 și alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii1

Date solicitate

Date de
GALMMV

completat

de

catre

Denumire solicitant cf. Documente
Infiintare/juridice:
Titlu proiect
Data înregistrării proiectului la GAL:
Data depunerii proiectului de către GAL la
SLIN-OJFIR
Obiectivul și tipul proiectului:
Obiectivele proiectului se încadrează în
prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 art.16 ,(1)
lit.a
Amplasare proiect (localitate/localitati)
Statut juridic solicitant
Date personale reprezentant legal
Nume:
Prenume
Funcţie

Conform Manual Implementare V5 , iulie 2018 , pag.201 ; E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A
PROIECTULUI (art. 14, art. 15, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f), art. 35 și alte încadrări în conformitate cu
prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii
1
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A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
Verificarea eligibilitătii solicitantului
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru
măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în
Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa
măsurii din SDL?
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR
atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în
Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de
finanțare?
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului
(doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa
tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?
2.i. Verificarea

Verificare efectuată
DA
NU NU E CAZUL
























criteriilor generale de eligibilitate

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri)
care deține o exploatație agricolă sau solicitantul este un
grup de producători (în cazul în care proiectul vizează
activități de informare și promovare)?
2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate,
stabilită pe baza legislației naționale/ europeane în vigoare
sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?
2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei
de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la
schemă?
2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în
conformitate cu legislația națională/ europeană în vigoare?
2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează
produse care fac obiectul unei scheme de calitate care
beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013?
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un
program de promovare adecvat?

Verificare efectuată
DA
NU NU E CAZUL




























GALMMV Fisa Evaluare Eligibilitate M3/3A , vers.2019, ; Page 2 of 18

2. ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Se vor enumera, dacă este cazul, toate criteriile de eligibilitate suplimentare impuse prin
Fișa tehnică a măsurii din SDL și Ghidul solicitantului elaborat de către GAL, preluate din Fișa
de verificare a eligiblității întocmită de GAL (formular propriu).

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Criteriul eligibilitate GALMMV

Verificare efectuata
DA

NU

Nu e cazul







EG2. Participa prima data la o schema de calitate

europeana ?
EG3.Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 din

Reg. (UE) nr. 1307/2013









EG1. Aplicantul este fermier sau grup de fermieri

3. Verificarea cheltuielilor eligibile

3. Verificarea cheltuielilor eligibile

DA

Verificare efectuată
Nu este cazul
NU

3.1. Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul
solicitantului și fișa submăsurii?2





3.2. Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă
care nu depășește trei ani consecutivi de la data aderării
acestuia, pentru prima dată, la o schema de calitate ?





3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Data şi rata
de schimb din cererea de finanţare şi din planul de acțiuni
corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe
Internet la adresa:
http://www.ecb.int/index.html?





4. Verificarea încadrării proiectului conform Domeniilor de Intervenţie

2

A se vedea la metodologie toate cerintele
GALMMV Fisa Evaluare Eligibilitate M3/3A , vers.2019, ; Page 3 of 18

4. Verificarea încadrării proiectului conform
Domeniilor de Intervenţie
3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor
primari printr-o mai bună integrare a acestora în
lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor
agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale.

DA



Verificare efectuată
NU
Nu este cazul



5.a.Anexa Indicatori de monitorizare
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
1. Cod RO

2. Cod CAEN
3. Numărul de exploatații sprijinite
Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate ale
UE

4. Tipuri de sprijin

Indicatori LEADER

Număr expoatații agricole (fermieri definiți conform art.
4, Reg.EU 1307/2013) sprijinite
Cheltuieli publice totale

5. Indicatori GAL
Indicatori specifici
măsurii

Număr produse cerificate propuse de tineri-fermieri
definiți conform art. 4, Reg.EU 1307/2013
Număr produse înregistratede organizații reprezentate
de fermieri definiți conform art. 4, Reg.EU 1307/2013

Indic. nr.1 - reprezintă codul de înregistrare al beneficiarului în Registrul Fermierilor la APIA;
Indic. nr.2 - reprezintă codul CAEN pentru investiția vizată prin proiect;
Indic. nr.3 - se va completa numărul exploataţiilor pentru care se primește sprijin;
Indic. nr.4 - se va bifa doar o singură categorie, în funcție de tipul schemei pentru care se acordă sprijin.

5.b.Verificarea indicatorilor de monitorizare

Verificarea indicatorilor de monitorizare

Verificare efectuată
DA

NU

Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat
corect de către solicitant?
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DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA
PROIECTULUI

Verificare efectuată
DA

NU

Planul de acțiuni respectă condițiile prevăzute
în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele
anexă?
DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT
PROIECTUL ESTE:
 ELIGIBIL
 NEELIGIBIL

Observatii:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă
este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,
- motivul pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul,
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate
ale proiectului.
Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecţie.
Aprobat

Manager
GALMMV

Data

Semnatura + Stampila (GALMMV)


Verificat

Expert 2

Intocmit

Expert 1
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE
ELIGIBILITATE

Atenție!
Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:
- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea
documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice
informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii
cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din
documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;
-

informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de
eligiblitate/ de selecție;

-

prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de
finanțare;

-

prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă
formatul standard (nu sunt conforme);

-

necesitatea corectării bugetului indicativ;

-

în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.

Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
.
Data înregistrării proiectului la GAL
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Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de
GAL la OJFIR/ CRFIR.
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR
Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR.
Structura responsabilă de verificarea proiectului
Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR.
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă
Dacă este cazul, se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către
Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.
Obiectivul
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Notă!
Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor
investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex.
proiecte de cooperare).
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă
localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate
Delta Dunării (ITI Delta Dunării).
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa
măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi
din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al
solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție
de încadrarea juridică a acestuia.
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din
categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care
solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează
căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar
Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat
de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?
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Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de
eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea
condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de
implementare și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii,
expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în
liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR?
Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debiteîn Registrul debitorilor pentru
SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul
debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a
majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de
observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această
verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz
contrar se va bifa “DA”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie
răspundere, anexă la Cererea de finanțare?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente
tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată
și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate
punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează
NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea
de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către
solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea
acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar,
expertul bifează NU.
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?
Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul
constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale
în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună
înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de
lichidare sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor
pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?
Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a
punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca,
înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul
proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).
2.i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE
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Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 3
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație
agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul proiectul vizează activități de
informare și promovare)?
Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care reiese că desfășoară
activitate agricolă (certificatul de înregistrare sau actul de înființare/ actul constitutiv/
statutul etc.), informațiile în baza de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerțului,
codul CAEN din care rezultă că activitatea agricolă este activitatea principală, documentul
privind înscrierea în Registrul unic de identificare al solicitantului și documentele care atestă
dreptul de proprietate pentru exploatația agricolă.
Expertul va face Print-screen, va tipări și anexa la formularul de verificare, extrasul din baza
de date.
2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației
naționale/ europene în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?
Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că nu a mai
participat la o schemă de calitate, certificată în conformitate cu legislația specifică
națională/ europeană în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă
solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă
solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.
În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse
care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.
2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele
în vigoare referitoare la schemă?
Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se angajează să
respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă.
Dacă solicitantul a bifat Da în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită.
Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.
În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse
care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.
2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/
europeană în vigoare?
Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să corespundă unei
scheme de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013,
respectiv:
schemă de calitate instituită în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții
europene: Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg.
(CEE) nr. 1601/91, (v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013;
schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, pentru
produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel național (MADR),
care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
3

Manula Procedura sM19.2 V05, pag.212,
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schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de MADR ca
aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare
voluntară a produselor agricole și alimentare.
Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt următoarele:
1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei
europene:
• Denumire de Origine Protejată (DOP);
• Indicaţie Geografică Protejată (IGP);
• Specialitate Tradiţională Garantată (STG);
• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate;
• Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate;
• Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”;
• Produse ecologice;
• Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică.
2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale:
• Produse tradiţionale;
• Produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
Nu se acordă finanțare pentru:
• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de
sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările
ulterioare;
• Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a
marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submasura 4.2 „Sprijin
pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”;
• Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se
solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013/UE.
În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul se
încadrează în una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind
îndeplinită.
În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse
care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.
2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei
scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE)
nr. 1305/2013?
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Expertul verifică dacă activitățile de informare și promovare prevăzute în cadrul Cererii de
finanțare vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de
sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. În acest caz, expertul
bifează “DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează “NU”, condiția
nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care
fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare
adecvat?
Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de
promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade,
precum și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz
expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează
”NU”, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care
fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.

2.ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va
realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului
elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu),
avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE
DE CĂTRE GAL

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Criterii eligibilitate GALMMV

Verificare efectuata
DA

NU

Nu e cazul

EG1. Aplicantul este fermier sau grup de fermieri







EG2. Participa prima data la o schema de calitate
europeana ?
EG3.Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 din
Reg. (UE) nr. 1307/2013
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EG1. Aplicantul este fermier sau grup de fermieri

DOCUMENTE
PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fermier

Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care
reiese că desfășoară activitate agricolă (certificatul de înregistrare
sau actul de înființare/ actul constitutiv/ statutul etc.), informațiile în
baza de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerțului, codul
CAEN din care rezultă că activitatea agricolă este activitatea
principală, documentul privind înscrierea în Registrul unic de
identificare al solicitantului și documentele care atestă dreptul de
proprietate pentru exploatația agricolă.
Grup de fermieri
Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care
reiese că desfășoară activitate agricolă (certificatul de înregistrare sau
Act
constitutiv actul de înființare/ actul constitutiv/ statutul etc.), informațiile în baza
Cooperare existenta
de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerțului, codul CAEN
din care rezultă că activitatea agricolă este activitatea principală,
documentul privind înscrierea în Registrul unic de identificare al
solicitantului și documentele care atestă dreptul de proprietate
pentru exploatația agricolă.
Statut Societate Cooperativă,
Cooperativă Agricolă și Grupuri de producători,
Documente echivalente

EG2. Participa prima data la o schema de calitate europeana ?

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Participa prima data la o schema de Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe
calitate ?
proprie răspundere că nu a mai participat la o schemă
de calitate, certificată în conformitate cu legislația
Declaratie pe propria raspundere din specifică națională/ europeană în vigoare sau la o
Anexa 1 Cererea de Finantare ,
schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă
Cap.F , pct.2._Declaratie eligibilitate solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA
si in Anexa7_Adresa de Inaintare si și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU
Declaratii :
în declarație, expertul bifează NU și condiția este
Declar pe propria răspundere că nu am neîndeplinită.
mai participat la scheme de calitate/ În cazul în care proiectul vizează numai activități de
scheme de certificare a exploatațiilor informare și promovare a unor produse care fac obiectul
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agricole/ scheme voluntare de unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE
certificare a produselor agricole CAZUL”.
recunoscute de statele membre:

EG3.Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 (a) cuantumul anual al plăților directe este cel
din Reg. (UE) nr. 1307/2013:
puțin 5 % din veniturile totale obținute de acesta
din activități neagricole în cel mai recent an fiscal
Se verifica
pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;
a) documentele contabile ; APIA
(b) activitățile sale agricole nu sunt
b) documentele contabile ; documente nesemnificative;
constitutive; APIA
(c) principalul obiect de activitate îl reprezintă
c) ONRC , RECOM on line sau Certificat exercitarea de activități agricole.
Constatator valabil

3.a.VERIFICAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
3. Verificarea cheltuielilor eligibile

DA

Verificare efectuată
Nu este cazul
NU

3.1. Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul


solicitantului și fișa submăsurii?
Documente de verificat:
Cererea de finanțare
Doc. 1. Plan de acțiuni
Doc. 5. Precontract/Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de RENAR și
recunoscut de MADR
Pagina de internet: http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
3.2. Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă
care nu depășește trei ani consecutivi de la data aderării


acestuia, pentru prima dată, la o schema de calitate ?
Documente de verificat:
Cererea de finanțare
Doc. 1. Plan de acțiuni
3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Data şi rata
de schimb din cererea de finanţare şi din planul de acțiuni
corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe


Internet la adresa:
http://www.ecb.int/index.html?
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Documente de verificat:
Cererea de finanțare
Doc. 1. Plan de acțiuni
Pagina de internet: http://www.ecb.int/index.html

3. b.VERIFICAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE/Detalii
Verificarea constă în asigurarea că sprijinul public nerambursabil solicitat în planul de acțiuni și în cererea de
finanțare nu depășește suma maximă de 3 000 de euro/exploatație/an și că nu este solicitat pentru o perioadă
mai mare de 3 ani de la data aderării pentru prima dată la o schema de calitate.
3.1. b.Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul solicitantului și fișa submăsurii?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Beneficiarii nu pot solicita decât rambursarea cheltuielilor eligibile
efectuate de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR.
Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de
fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o
schemă de calitate și cuprind:
 costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform
verificării documentației de autoritatea competentă și organismul
de certificare, respectiv: tarifele percepute de organismele de
certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea
certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în
urma căreia se certifică conformitatea cu specificațiile de calitate,
evaluarea dosarului solicitantului;
 contributia anuală de participare la schema de calitate către
Organismul de control/certificare
 cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea
specificațiilor de îndeplinire a conformității anuale.

Documente de verificat:
Cererea de finanțare
Doc. 1. Plan de acțiuni
Doc. 5. Precontract/Contract încheiat cu un
Organism de Inspecție și Certificare acreditat
de RENAR și recunoscut de MADR
Pagina de internet:
http://www.madr.ro/agriculturaecologica/organisme-de-controlaprobate.html

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi
recuperată în conformitate cu legislația națională privind TVA.
În cazul în care solicitantul a bifat în caseta corespunzătoare din
Declaraţia pe propria răspundere F că este plătitor de TVA, TVA-ul este
neeligibil.
În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din
Declaraţia pe propria răspundere F că nu este platitor de TVA, atunci
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.
În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna din căsuţe, se consideră
TVA-ul neeligibil.
Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile pentru sprijin în cadrul
submăsurii 3.1 privind schemele de calitate:
 cheltuielile suplimentare de testare a rezultatelor ca urmare a
încercărilor nereușite sau a retestării în urma constatării neregulilor
de către organismul de control;
 costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol;
 costurile controalelor suplimentare efectuate de organismele de
control autorizate pentru a certifica conformitatea cu caietul de
sarcini și costul redactării planului de control, costurile solicitate de
fermierii/grupurile de fermieri care au aplicat pe Măsura 11
conform art. 29 „Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr.
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1305/2013, costurile din perioada de conversie întrucât produsele
obținute în această etapă nu sunt considerate ecologice, ci obținute
din agricultura convențională;
 costurile inspecțiilor și/sau analizelor efectuate în urma constatării
neregulilor de către organismul de control;
 cheltuielile aferente produselor pescărești și de acvacultură
prevăzute în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în
domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE (pentru scheme de
calitate aferente produselor alimentare care nu se încadrează în anexa I
la TFUE), va fi acordat în conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE)
nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru a fi
compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Pregătirea documentației și a altor costuri administrative necesare
managementului depunerii cererii de recunoaștere la COM pentru un
produs nou (ex: caiet de sarcini) sub o schemă de calitate europeană nu
este eligibilă.
Expertul verifică în cererea de finanțare, în planul de acțiuni și în doc. 5.
Precontract/Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare
acreditat de RENAR și recunoscut de MADR dacă solicitantul a respectat
prevederile detaliate anterior și bifează corespunzător în fișa de
verificare.
În cazul produselor ecologice, pe pagina de internet
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-controlaprobate.html, expertul verifică dacă Organismul de Inspecție și
Certificare cu care solicitantul a încheiat precontractul/contractul este
recunoscut de MADR.
Expertul corelează valorile previzionate de solicitant în planul de acțiuni
în tabelul de la secțiunea „Etapele de realizare a obiectivelor” cu cele din
tabelul similar din cererea de finanțare și cu cele prevăzute în doc. 5.
Precontract/Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare
acreditat de RENAR și recunoscut de MADR.
În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere solicitantului să le
corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a informațiilor suplimentare.
În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va corecta
neconcordanțele, va specifica aceasta la rubrica Observații și va continua
verificarea.
În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face pentru fiecare
fermier activ care solicită sprijin.

3.2. B. Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă care nu depășește trei ani consecutivi
de la data aderării acestuia, pentru prima dată, la o schema de calitate?
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DOCUMENTE PREZENTATE

Documente de verificat:

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub
forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la
aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate.
În caz de participare iniţială înainte de depunerea cererii de finanțare, durata
maximă de cinci ani se reduce cu numărul de ani care au trecut între
participarea iniţială la o schemă de calitate şi momentul depunerii cererii de
sprijin.
Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/exploataţie/an și se acordă ca
rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de
fermieri/grupuri de fermieri.

Cererea de finanțare
Expertul verifică în cererea de finanțare și în planul de acțiuni dacă
solicitantul a respectat prevederile detaliate anterior și bifează
corespunzător în fișa de verificare.
În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face pentru fiecare fermier
activ care solicită sprijin.
În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere solicitantului să le
corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a informațiilor suplimentare.
În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va corecta
neconcordanțele și va specifica aceasta la rubrica Observații și va continua
verificarea.

Doc. 1. Plan de acțiuni

3.3. b.Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi din planul de
acțiuni corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa:
http://www.ecb.int/index.html?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea
publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa:
http://www.ecb.int/index.html.

Documente de verificat:
Cererea de finanțare
Doc. 1. Plan de acțiuni
Pagina de internet:
http://www.ecb.int/index.html

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi din
planul de acțiuni corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană și
bifează corespunzător în fișa de verificare. Se va anexa pagina conţinând
cursul BCE din data întocmirii planului de acțiuni.
În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere solicitantului să le
corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a informațiilor suplimentare.
În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va corecta
neconcordanțele și va specifica aceasta la rubrica Observații și va continua
verificarea.

4. VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI CONFORM DOMENIILOR DE INTERVENȚIE
DI : 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de
producători și al organizațiilor interprofesionale, prev[zut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Verificare efectuată
Da

Nu

Nu e cazul

Verificare efectuata
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5. VERIFICAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE
Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corect completați, în caz contrar se completează
tabelul cu informaţia corectă.

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
1. Cod RO

2. Cod CAEN
3. Numărul de exploatații sprijinite
Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate ale
UE

4. Tipuri de sprijin
Indicatori
LEADER
5. Indicatori GAL
Indicatori
specifici
măsurii

Număr expoatații agricole (fermieri definiți conform art.
4, Reg.EU 1307/2013) sprijinite
Cheltuieli publice totale
Număr produse cerificate propuse de tineri-fermieri
definiți conform art. 4, Reg.EU 1307/2013
Număr produse înregistratede organizații reprezentate
de fermieri definiți conform art. 4, Reg.EU 1307/2013

Indic. nr.1 - reprezintă codul de înregistrare al beneficiarului în Registrul Fermierilor la APIA;
Indic. nr.2 - reprezintă codul CAEN pentru investiția vizată prin proiect;
Indic. nr.3 - se va completa numărul exploataţiilor pentru care se primește sprijin;
Indic. nr.4 - se va bifa doar o singură categorie, în funcție de tipul schemei pentru care se acordă sprijin.

5. b.Verificarea indicatorilor de monitorizare

Verificarea indicatorilor de monitorizare
Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat corect de
către solicitant?

Verificare efectuată
DA

NU





Indicatorul nr. 1 – reprezintă codul de înregistrare al solicitantului în Registrul Fermierului la APIA
Indicatorul nr. 2 – reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect
Indicatorul nr. 3 – se completează numărul exploataţiilor pentru care se primește sprijinul
Indicatorul nr. 4 – se va bifa doar o singură categorie, în funcție de tipul schemei pentru care se acordă
sprijinul
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Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului.
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este
eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.
Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecţie.
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