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Anexa 1 – MODIFICARE SDL – ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune
Local Valea Velj (GAL Valea Velj)
JUDEȚUL BIHOR
Data -23.08.2017

I.

TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

Tipul modificării

Numărul modificării
anul curent

solicitate1

în

Modificare simplă - conform pct.1
1

Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă - conform pct.3

II.

DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V Denumirea măsurii:
„Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A , conform
pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’
a)

1

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Această modificare se justifică prin necesitatea respectării, îndeplinirii condițiilor și prevederilor
prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 coroborat cu anexa II din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013;

numărul modificării solicitate în anul curent.

1

ASOCIAȚIA
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ
(GAL VALEA VELJ)
Sediu: Sat Gepiu, Com. Gepiu, nr.82, județ Bihor, România
Nr. înreg. în registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 25/06.11.2015, Judecătoria Oradea
C.Î.F.: 35265957, TEL.:0737654042, e-mail: gal.valeavelj@yahoo.com
b) Modificarea propusă

-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 4. Beneficiarii eligibili, la măsura „Sprijinirea
diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune
introducerea următoarei condiții:
”Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.”

-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5.Tipul de sprijin , la măsura „Sprijinirea
diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune
modificarea valoarei fixe a sprijinului nerabmbursabil acordat, astfel:
Suma forfetară va fi în sumă fixă de 15.000 euro/beneficiar.Această modalitate de acordare
a sprijinului a fost stabilită de către GAL pentru a încuraja mai mulți beneficiari să dezvolte
activitati non-agricole, avînd in vedere faptul că alocarea financiară pentru această măsură
este de 105.121 euro, la nivelul teritoriului GAL. 40.000 de euro/proiect, cu excepția
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care
valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. Această modalitate de acordare a
sprijinului a fost stabilită de către GAL pentru a încuraja mai mulți beneficiari să dezvolte
activități non-agricole, avînd in vedere faptul că alocarea financiară pentru această măsură
este de 216.261,25 euro, la nivelul teritoriului GAL.

-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Condiții de eligibilitate, la măsura
„Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A,
se propune introducerea următoarelor condiții:

-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar
activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoriul GAL.
-Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului;

-La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata, la măsura
„Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune
modificarea sumei sprijinului public nerambursabil, astfel:
Suma forfetara va fi in suma fixa de 15.000 euro/beneficiar si se vor finanta intr-un procent
de 100% activitatile prevazute in planul de afaceri.
GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, de 15.000 euro, pentru un plan de
afaceri ce se poate implementa intr-un interval de 36 luni, sub forma a doua transe.
Suma forfetară va fi în suma fixă de 40.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor
de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care valoarea
2
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sprijinului este de 70.000 euro/proiect și se vor finanța într-un procent de 100% activitățile
prevăzute în planul de afaceri.
GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, 40.000 de euro/proiect, cu
excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism
pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect , pentru un plan de afaceri ce
se poate implementa într-un interval de 36 luni, sub forma a doua tranșe.
c) Efectele estimate ale modificării
În urma majorării sumei forfetare/proiect se vor obține proiecte de investiții de înaltă
calitate, respectiv se realizeza diversificarea și dezvoltarea domeniilor de investitii atât
din punct de vedere economic cât și demografic.
d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorul aferent măsurii (locuri de muncă create) nu este afectat prin modificarea
propusă;

2. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: ,,Sprijin
pentru exploatațiile agricole” Codul Masurii– M2/2A , conform pct. 2, litera b :
,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’
a)

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Modificarea intensității sprijinului public nerambursabil se justifică prin necesitatea
respectării prevederilor prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 coroborat cu anexa II
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
- Ținand cont de numărul de posibili beneficiari, alocarea financiară pe masură,
obiectivele și prioritățiile SDL, se propune modificarea valorii srpijinului public
nerambursabil, respectiv divesificarea/detalierea acțiunilor eligibile ;

b) Modificarea propusă
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-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura ,,Sprijin pentru
exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2A , se propune modificarea intensității
sprijinului respectiv valoarea alocării financiare, astfel va avea următorul conținut:

Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, sub forma
rambursarii „costurilor eligibile suportate si platite efectiv” .
Cu toate că aceasta măsură privește obiective care se pot încadra în prevederile art.17
(1)(a) din reg.1305/2013, nu poate fi considerată o măsură care se regasește în Anexa 2 a Reg
(UE) 1305/2013. Se va aplica intensitatea sprijinului menționată în fișa măsurii LEADER din PNDR
2014-2020, unde se precizează: faptul ca pentru operatiuni generatoare de venit (cazul acestei
masuri) intensitatea sprijinului poate fi stabilita la 90%.
Alocarea financiara pentru aceasta masura este de 150.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.
rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși 40.000 euro, indiferent de tipul investiției;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:
•
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29(Agricultura
ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri
de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor
constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
•
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii
Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care sau
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
•
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
•
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;
-Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul• agromediului
și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 40.000 euro/proiect.;
Alocarea financiară pentru această măsura este de 280.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.

-

Se modifică implicit : la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului intensității
sprijinului respectiv valoarea alocării financiare, astfel:

Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, sub forma
rambursarii „costurilor eligibile suportate si platite efectiv” .
Intensitatea sprijinului stabilita este de 90% (finantarea nerambursabila) si 10% co-finantare
privata.
Alocarea financiara pentru aceasta masura este de 150.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.
Suma maxima pe un proiect nu poate depasi 200.000 euro.
Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăși 40.000 euro, indiferent de tipul investiției;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:
•
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29(Agricultura
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ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri
de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor
constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
•
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii
Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care sau
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
•
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
•
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;
-Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului
și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 40.000 euro/proiect.;
Alocarea financiară pentru această măsura este de 280.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.

-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Codiții de eligibilitate specifice, la măsura
,,Sprijin pentru exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2A , se propune adăugarea
unei condiții prevazută în fișa tehnică a Ghidului de implementare 19.2, referitor la
limitele admise pentru dimensiunea economică a exploatațiilor agricole, astfel:
„Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o
dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în
conformitate cu analiza SWOT a SDL;”

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 8. Criterii de selecție, la măsura ,,Sprijin pentru
exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2A , se propune completarea/ modificarea
anumitor criterii de selecție, astfel va avea următorul conținut:
- se acordă punctaj solicitantul care poate să demonstreze că se creaza valoarea adăugată prin
investițiile propuse (realizează un lanț agro-alimentar scurt de comercializare/investițiile
solicitate îmbracă forma unui proiect integrat);
- se acordă punctaj dacă investițiile propuse vizează realizarea de produse traditionale
autohtone;
- se acordă punctaj daca prin proiect se propune participarea în cadrul formelor asociative la
comercializarea produselor;
- se acordă punctaj dacă se propun soluții noi pentru comercializare;
- se acordă punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de calificare în domeniul agricol (sudii
agricole medii/superioare);
-se acordă punctaj dacă se propune inființarea de plantații de pomi fructiferi sau vegetal din
soiuri autohtone;
-se acordă punctaj dacă se propune achiziționarea raselor de animale autohtone.
-se acordă punctaj pentru dimensiunea exploatației
-

c) Efectele estimate ale modificării
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-

Prin conformarea cu conditiile Ghidului de implementare se realizareză o startegie
unitară, respectând toate prevederile legislative din acest ghid;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

3. DENUMIREA MODIFICĂRII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: „Investitii
în infrastructură socială” Codul Măsurii– M5/6B, conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale
Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’
a)

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Având în vedere tendințele de declin economic și social, precum și depopulare a
teritoriului GAL Valea Velj, sunt necesare intervenețiile propuse prin această masură, cu o
valoare mai ridicată a sprijinnului public nerambursabil, astfel dezvoltând și îmbunatațind
condițiile de trai.
- Având în vedere obiectivele și prioritățiile strategiei de dezvoltare locală, interesul
colectiv, importanța strategică, respectiv accesul public la rezultatele proiectului în
raport cu bugetul disponibil, au condus la modificarea cuantumului sprijinului la masura
„Investiții în infrastructură socială” Codul Măsurii– M5/6B”.

b) Modificarea propusă
- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura Investiții în
infrastructură socială”
Codul Măsurii– M5/6B , se propune modificarea alocării
financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această masură este de 100.000 500.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.
-

Se modifică implicit și Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului , la măsura Investiții în infrastructură socială” Codul Măsurii– M5/6B, se
propune modificarea alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această masură este de 100.000 500.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL. Finanțarea proiectelor se va face intr-un procent de 100%. Suma maximă
pe un proiect nu poate depași 100.000 euro.
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La Capitolul V din SDL, la secțiunea 6. Tipuri de acțiuni (cheltuieli) eligibile și
neeligibile la măsura Investiții în infrastructură socială” Codul Măsurii– M5/6B, se
propune clasificarea în subcapitole a acțiunilor eligibile, respectiv introducerea
anumitor acțiuni, astfel:
a) Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extiderea infrastructurii la scară mică:
- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
- renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea,
renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte
tipuri de activități tradiționale;
- înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare;
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere- dotarea gradinițelor, a sălilor de sport,a așezămintelor sociale pentru persoane defavorizate
/after school;
b) Investiții în stabilirea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv
recreație și a infrastructurii aferente:
- dotarea cu echipamente pentru servicii publice : achiziționarea utilajelor, echipamentelor
pentru dotarea serviciilor publice locale în cadrul primăriilor pentru situații de urgență,
prevenire și intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea spații publice, deszăpezire,
funerare sociale (buldoexcavator; camion; autoutilitara; PSI; tractor echipat cu remorcă, freză
de curățat pășune/rigole și alte dotări; atv;)
- construire clădire de utilitate publică
c) Investiții și studii asociate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului
cultural și natural:
- dotarea căminelor culturale pentru diversificarea activităților;
- susținerea activităților culturale de la nivelul căminelor culturale;
- organizarea festivalurilor și a concursurilor tematice locale;
- realizarea de publicații periodice/monografii ale localităților / broșuri tematice privind zona.
- îmbunătățirea, modernizarea, extinderea infrastructurii culturale;
-

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin creșterea cuantumului sprijinului, respectiv prin introducerea acțiunilor eligibile se
vor obține proiecte de investiții de înaltă calitate, astfel realizând o dezvoltare
teritorială mai echilibrată, a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea locurilor de muncă, astfel crescând și atractivitatea zonei.
d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
Prin această modificare de adoptare a unor acțiuni pliate pe nevoi, respectiv
crescând valoarea sprijinului public nerambrusabil, va crește interesul față de aceste
măsuri.
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4.

a)

DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii:
„Investitii în infrastructură turistică și de patrimoniu” Codul Măsurii– M6/6B’’,
conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’
Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Ținand cont de numărul de posibili beneficiari, alocarea financiară pe masură,
consultarea teitoriului GAL, se propune modificarea alocării financiare pentru această
masură;

b) Modificarea propusă
- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5.Tipul de sprijin, la măsura „Investiții în
infrastructură turistică și de patrimoniu” Codul Măsurii– M6/6B‟‟, se propune modificarea
alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această măsură este de 100.000 25.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

-

Se modifică implicit : Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului, la măsura „Investiții în infrastructură turistică și de patrimoniu” Codul
Măsurii– M6/6B‟‟, se propune modificarea alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această măsură este de 100.000 25.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

c) Efectele estimate ale modificării
- Ținand cont de necesitățiile posibililor beneficiari, respectiv în urma consultării teritoriului
GAL, modificând alocarea la această masură, se realizează satisfacerea nevoilor și totodată
stimularea dezvoltării rurale;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorii aferente măsurii (locuri de muncă create; populație netă care beneficiază de
servicii/ infrastructuri îmbunatățite; numărul de turiști atrași; servicii turistice create;)
nu sunt afectate din punt de vedere cantitativ ori calitativ.
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5. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: Formare
profesională – M1/1C, conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea
măsurilor din SDL ’’
a)

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Ținand cont de alocarea financiară pe masură, obiectivele și prioritățiile SDL, numărul de
posibili beneficiari , respectiv de valorificarea tuturor punctelor tari specifice teritoriului
GAL, în urma unor consultări și analizări realizate la nivelul teritoriului GAL, este necesara
reorganizarea/modificarea valorii sprijinului aferente acestei măsuri;

b) Modificarea propusă
- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, la măsura
Formare profesională – M1/1C, se propune modificarea, astfel va avea următorul conținut:
Suma alocată acestei masuri este de 25.000 10.000 euro si proiectele vor primi
finanțare într-un procent de 100%. Se va respecta principiul rezonabilității prețurilor pentru
stabilirea valoarii totale a proiectelor de formare.
Suma maximă pe un proiect nu poate depăși 10.000 euro.

c) Efectele estimate ale modificării
- Ținand cont de necesitățiile posibililor beneficiari, modificând valoarea spijinului
nerambursabil pentru această masură, se realizează satisfacerea nevoilor;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorii aferenti măsurii (număr total al participanților instruiți;) nu sunt afectati.

6.

a)

DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii:
“Accesul la schemă de calitate privind certificarea produselor” Codul Măsurii–
M3/3A”, conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din
SDL ’’

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
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-

Având în vedere necesitățile sesizate, respectiv interesul sporit al posibililor beneficiari de
investiții către alte măsuri, este necesară reorganizarea valorilor sprijinului public
nerambursabil pentru fiecare măsura în parte;

b) Modificarea propusă
- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura “Accesul la schemă
de calitate privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”;
se propune
modificarea conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:
Tipul de sprijin îl reprezintă o sumă fixă, acordată anual (art.16(4) din Reg. 1305/2013),al cărui
cuantum (stabilit in Anexa II a Reg. nr. 1305/2013) este de 3.000 1.500 euro/exploatație și pe
an.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 15.000 7.500 euro la nivelul intregului
GAL.

-

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, la
măsura “Accesul la schemă de calitate privind certificarea produselor” Codul
Măsurii– M3/3A”; se propune modificarea conținutului acestei secțiuni, , astfel va
avea următorul cuprins:

Suma fixă este de 3.000 1.500 euro/exploatație și pe an.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 15.000 7.500 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin
conformarea cu conditiile Ghidului de implementare, respectiv satisfacerea
necesităților la nivelul teritoriului GAL , se obține o startegie unitară, respectând toate
prevederile legislative din acest ghid;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

7.

a)

DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA PLANULUI DE ACȚIUNE, CAPITOL VII,
conform pct. 1, litera f : ,,Modificarea planului de acțiune.’’
Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea
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-

-

Avand în vedere modificarea responsabilitățiilor propuse pentru fiecare post în parte,
respectiv externalizarea serviciului financiar- contabil, concomitent se modifică și anumite
capitole, subcapitole din SDL, pentru corelarea datelor și informațiilor;
Având în vedere ca pâna în prezent Gal Valea Velj neavând angajați sau servicii
externalizate pentru realizarea activitățiilor descrise in capitolul VII, se propune
modificarea Calendarului estimativ de desfășurare a acestor activități.

b) Modificarea propusă
- La Capitolul VII din SDL, în tabelul ,,Calendarul estimativ de activități ale GAL pentru
implementarea Strategiei’’, se propune modificarea estimării îndeplinirii activităților, astfel :

Activita
ti

Anu
l I
Sem
II 201
6

Anul II 2017
Sem Se
.I
m.I
I

Anul III 2018
Sem Sem
.I
.II

Anul IV 2019
Sem Sem.
.I
II

Pregati
rea si
publica
rea
apeluril
or de
selectie
privind
masuril
e din
SDL.
Animar
ea
teritori
ului
Analiza
,
evaluar
ea
și
selecția
proiect
elor
Monitor
izarea
și
evaluar
ea
implem
entării
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Anul
2020
Sem
.I

V

- Anul
2021
Sem. Sem
II
.I

VI

- Anul VII 2022
Sem. Sem Se
II
.I
m.II

Anul VIII
- 2023
Sem Se
.I
m
.II
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strategi
ei;
Verifica
rea
confor
mității
cererilo
r
de
plată
pentru
proiect
ele
selecta
te
Monitor
izarea
proiect
elor
contrac
tate;
Intocmi
rea
cererilo
r
de
plată,
dosarel
or
de
achiziți
i
aferent
e
costuril
or
de
funcțio
nare și
animar
e
Aspecte
specific
e
domeni
ilor:
financi
ar,
contabi
litate,
juridic,
resurse
umane,
etc.
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Instruir
ea
persona
lului
GAL si
a
liderilo
r locali
din
teritori
u
privind
implem
entarea
SDL

Activitati Anul I Anul II – Anul
Sem. II Anul 2017 2018
- 2016 Se
Se Se
m.I m.I m.I
I
Pregatire
a
si
publicar
ea
apelurilo
r
de
selectie
privind
masurile
din SDL.

III - Anul
2019
Se Se
m m.I
.II

Animare
a
teritoriul
ui
Analiza,
evaluare
a
și
selecția
proiectel
or;
Monitori
zarea și
evaluare
a
impleme
ntării
strategie
13

IV - Anul
2019
Se Se
m.I m.I
I

V

- Anul
V Anul
2020
2021
Se Se Se Se
m.I m. m. m.
I
I
II
I

VI - Anul
2022
Se Se
m. m.
II
I

VII - Anul VIII
2023
Se Se Se
m. m. m.
II
I
II
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i;
Verificar
ea
conformi
tății
cererilor
de plată
pentru
proiectel
e
selectate
Monitori
zarea
proiectel
or
contract
ate;
Intocmir
ea
cererilor
de plată,
dosarelo
r
de
achiziții
aferente
costurilo
r
de
funcțion
are
și
animare
Aspecte
specifice
domeniil
or:
financiar
,
contabili
tate,
juridic,
resurse
umane,
etc.
Instruire
a
personal
ului GAL
si
a
liderilor
locali din
teritoriu
14
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privind
impleme
ntarea
SDL

-

La Capitolul VII din SDL, la punctul 2, literele a și b se modifică și vor avea următorul conținut:
a.)Personalul propriu angajat de către GAL va fi responsabil cu:
 pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
 animarea teritoriului;
 analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
 verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate;
 monitorizarea proiectelor contractate;
întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
 monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, respective monitorizarea proiectelor contractate.
 aspecte specifice domeniilor: financiar, juridic, resurse umane, etc.
b.) GAL va externaliza o serie de activități de servicii care privesc :
- consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL;
- servicii de audit;
- servicii care privesc monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
- consultanța pentru întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare și animare;
- servicii de instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL;
- sevicii pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și
grupuri de lucru;
- activitățile de animare (activități de promovare sau informare) care privesc realizarea de pliante,
afișe, broșuri, mass media locală, publicații proprii, pagină de internet și servicii
catering,transport,inchiriere sală, etc.

c) Efectele estimate ale modificării
- în urma modificărilor se obține corelarea strategiei cu Anexa 1, realizându-se astfel o
funcționare și implementare eficientă a GAL-lui.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are nici un fel de influență/impact asupra indicatorilor din SDL.
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8.

a)

DENUMIREA MODIFICĂRII – MODIFICAREA ORGANIGRAMĂ, CAPITOLUL IX, conform pct.
1, litera g.
Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Având în vedere că GAL are prevăzut în organigramă din SDL un număr de posturi mai
mare decât cel obligatoriu conform Ghidului 19.4., se dorește reducerea acestora prin
extarnalizarea serviciilor financiar-contabil. Astfel, reducând numarul de posturi,
trebuie avut în vedere corelarea tuturor capitolelor din SDL cu acest aspect.

b) Modificarea propusă
- La Capitolul IX din SDL, la punctul 1 se modifică descrierea componenței echipei de
implementare SDL, în sensul eliminării Responsabilului financiar, astfel va avea
următorul conținut:
….‟‟La nivelul GAL, funcțiile de management, monitorizare și evaluare și alte funcții
vor fi îndeplinite de către 5 4 persoane, anagajate cu contracte individuale de muncă
de minim 4 ore (vizează criteriul de selecție CS 4.3 - capacitatea de implementare a
SDL).
Personalul GAL va fi angajat conform Codului Muncii, pe perioadă de implementare a
strategiei , realizind activitățile care privesc implementarea strategiei și activitățile
privind functionarea GAL.
Astfel la nivelul GAL, va funcționa :
- Manager (responsabil administrativ-1)
- Responsabil financiar – contabil –1
- Expert responsabil cu animarea teritoriului, cu monitorizarea proiectelor selectate de
către GAL /monitorizarea strategiei și verificarea conformității cererilor de plată
pentru proiectele selectate -1;
- Experți tehnici - se vor ocupa cu verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor
implementa -2. „‟

Iar Organigrama GAL va avea următorul conținut:
…. „‟În organigramă GAL vor fi incluse următoarele poziții:
1.
Manager (responsabil administrativ) răspunde de toate compartimentele și se
implică în realizarea efectivă a activităților care privesc: aspectelor juridice, de resurse
umane, legătura cu AFIR și alte organisme.
2. Responsabilul financiar raspunde de aspectele financiare - contabilitate de la nivelul
GAL;
2. Expert tehnic – 2, realizeaza activitatea de evaluare , selectare a proiectelor
depuse de către beneficiari;
16
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4. 3. Expert pentru animare, monitorizare si verificare cereri de plată ale beneficiarilor- 1;
Compartimentele prevăzute, unde se regăsește personalul angajat:
1. Compartiment administrativ -financiar – contabil, juridic, resurse umane, achizitii, relatii
contractuale (manager+resposabil financiar)
2. Compartiment tehnic (evaluarea, selectare) - 2 experti tehnici
3. Compartiment privind animarea, monitorizarea și instrumentarea cererilor de plată a
beneficiarilor – 1 expert;

- Se modifică implicit: La Anexa 8 al strategiei, se elimină Fișa postului aferentă
Responsabilului financiar;

c) Efectele estimate ale modificării
- Respectând criteriul de selecție (C.S 4.3), pe baza căruia a fost selectat GAL-ul și
totodată prevederile Ghidului 19.2, prin externalizarea serviciului financiarcontabil, în continuare se va realiza o funcționare eficientă a GAL-lui.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
- Nu are nici un fel de influenta/impact asupra indicatorilor din SDL.
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9.

a)

DENUMIREA MODIFICARII – REALOCĂRI FINANCIARE INTRE PRIOROTĂȚI CU VALORI
CARE DEPĂȘESC 5% DIN SUMA TOTALĂ ALOCATĂ PENTRU FINANȚAREA MĂSURILOR
DIN SDL SM 19.2, conform pct. 2, litera C

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- În urma modificărilor propuse mai sus menționate, referitoare la intensitatea sprijinului,
este necesară corelarea acestora cu toate capitolele și anexele din SDL;
- Această modificare se justifică și prin necesitatea respectării și îndeplinirii a tuturor
condițiilor și prevederilor prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 și de Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013;

b) Modificarea propusă
- Se propune modificarea Capitolului X – Planul de finanțare a strategiei, modificând
totodată și Anexa 4 aferentă strategiei.
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Planul de finantare
Suprafa
ta
VALOARE TERITO
RIU
Populație TERITORIU
SDL
GAL
COMPONEN GAL
389
11.891
TA A +B

PRIORIT
ATE

MĂSURA

VALOARE
TOTALĂ
COMPONENTA A
+ B (EURO)
1.298.451

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ MĂSURĂ
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

Formare profesionala M1/1C

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORI
VALOARE
TATE (FEADR + BUGET
PROCENTUALĂ4 (%)
NAȚIONAL)
EURO

100%

52453,83

10000,00

52453,83
10000,00

4,04%
0,77%

50-90%

314723,00

280000,00

314723,00
280000,00

24,24%
21,56%

100%

31445 ,12

7500,00

3

31445,12
7500,00

4

0

0,00%

0

0,00%

1
Sprijin pentru
exploatatiile agricoleM2/2A

90%

2
Accesul la schema de
calitate privind
certificarea produselor
M3/3A
COMPONEN
TA A+B

5

2,42%

0,58%

Sprijinirea
diversificarii si crearea
de locuri de munca
M4/6A
100%

215887,70

216261,25

100% 181546,04

25000,00

Investitii in
infrastructura turistica
si de patrimoniu
M6/6B
Investitii in
infrastructura sociala
M5/6B
100%
Cheltuieli
de funcționare și
6
100%
animare3
TOTAL COMPONENTA A+B

-

242705,56

500000,00
259.690,06
1.298.451,31

640139,30
741261,25

49,30%
57,09%
20,00%

Se modifică implicit: Capitolul IV la ierarhizarea priorităților și a măsuilor în funcție de
alocarea financiară propusă;
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•Ierarhizarea priorităților și a măsurilor propuse în funcție de alocarea financiară
-P6 - alocarea financiară cea mai mare (50% 57,09 %),sunt incluse cele două măsuri care
privesc infrastructura socială (21% 38,51 % din alocarea financiară) și infrastructuta turistică și
de patrimoniu (12% 1,93% din alocarea financiară) - caraterul integrat și innovator și o
alocare financiară de 17 16,66 %, pentru care este propusă o măsură ce vizează dezvoltarea de
activități non-agricole și crearea de locuri de muncă (vizează criteriul de selecție CS4.4)
P2 - alocare financiară de 24% 21,56 %, pentru care este propusă o măsură care vizează
sprijinirea invesțiilor la nivelul fermelor( caraterul integrat și innovator al acesteia).
-P1 - alocare financiară de 5% 0,77 %, pentru care este propusă o măsură care vizează formare
profesională pentru populația din zona GAL.
-P3 - alocare financiară de 2% 0,58 %, măsură care vizează sprijinirea obținerii certificării
unor produse tradiționale,complementară celei care privește dezvoltarea exploatațiilor
agricole viabile (vizează criteriul de selecție CS4.2).

c)
-

Efectele estimate ale modificării
Prin modificarea propusă se realizează o dezvoltare teritorială mai echilibrată, atingând
toate indicatorile de monitorizare prin SDL;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

10.

a)

DENUMIREA MODIFICĂRII - MODIFICARE FIȘĂ POST MANAGER, conform pct. 1, litera b
: ,,Schimbări care vizează organigramă și personalul angajat (cu obligativitatea
menținerii funcțiilor obligatorii (monitorizare și evaluare), precum și cele pentru care
au primit punctaj la criteriile de selecție).’’

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- In vederea mentinerii funcțiilor obligatorii, inclusiv evaluare si monitorizare, pe toată
durata de implementare SDL, respective pentru respectarea principiilor privind
eficientizarea utilizării fondurilor publice , care vizează ca toate costurile să corspundă
unei bune gestionari financiare, GAL are in vedere ca angajații să aibă și alte atributii
specifice, astfel încât remunerarea acestora sa se realizeze proporțional cu activitățile
prestate.
- Având in vedere prevederile Ghidului 19.2, se dorește dezvoltarea
cerințelor
referitoare la studii necesare, pentru a evita orice problemă în viitor, în ceea ce
20
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privește recrutarea personalului sau decontarea cheltuielilor aferente angajaților.

b) Modificarea propusă
- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Manager, la punctul 10, se modifică și
va avea următorul conținut:
,,Studii
superioare
(tehnice/economice/juridice
etc.)
(tehnice/economice/juridice/,etc in curs sau finalizate) sau Studii medii + Curs de
manager proiect „‟
iar la punctul 6 „Responsabilitățiile postului” va avea următorul conținut:
-Angajarea personalului in acord cu prevederile din Codul Muncii
• implicarea în rezolvarea aspectelor juridice de la nivelul GAL;
•
intocmirea documentatiei pentru achizitiile ce se vor realiza;
•
intocmirea contractelor de achizitii;
•
participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul GAL;
•
participă la acțiunile de animare din teritoriu;
•
raspunde solicitarilor AFIR legate de aspect contractuale;
•
intocmeste documentatia pentru modificarea Contractului de Finantare pe 19.4;
•
răspunde de implementarea strategiei;
•
participarea la acțiunile Retelei Naționale și alte evenimente la care este solicitat;
•
pregătirea documentației în vederea evaluării strategiei;
•
pregătirea documentației în vederea desfășurării misiunilor de audit de la diverse
organisme responsabile cu gestionarea fondurilor europene;
•
comunicarea eficientă cu angajații GAL;
•
comunicarea eficientă cu ITM, AJOFM, ANAF etc. în funcție de solicitări;
•
verifică și avizează dosarele de achiziții”
•
monitorizează implementarea SDL-lui și evaluare SDL

-

La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert Tehnic, la punctul 6, se modifică și
va avea următorul conținut:
- evaluarea proiectelor depuse pentru implementarea SDL;
-

verificarea conformității/eligibilității/stabilirea punctajului pentru proiecte si
completarea Fișei de verificare a eligibilității și selecției;

-

solicitarea de informații suplimentare;

-

verificări pe teren pentru proiecte;
21

ASOCIAȚIA
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ
(GAL VALEA VELJ)
Sediu: Sat Gepiu, Com. Gepiu, nr.82, județ Bihor, România
Nr. înreg. în registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 25/06.11.2015, Judecătoria Oradea
C.Î.F.: 35265957, TEL.:0737654042, e-mail: gal.valeavelj@yahoo.com
-

participarea la acțiuni de instruire;

-

pregătirea documentațiilor în vederea verificării de către organismele cu
atribuții in gestionarea fondurilor europene;

-

participă la evaluarea strategiei si completează documentația solicitată;

-

participă la elaborarea procedurilor de lucru ale GAL;

-

Participă la completarea apelul de selecție și asigură publicarea lui;
completeaza apelul de selectie si asigura publicarea lui;

-

asigură bună desfășurare a sesiunilor de selecție;

-

respectă procedurile de lucru și termenele de predare a lucrarilor;

-

comunicarea eficientă cu angajații GAL;

-

comunicarea eficientă cu alte organisme, în funcție de solicitări.

-

Organizeaza sedinte conferinte
Asigura arhivarea si pastrarea documentelor
Asigura primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din asociatie
„Redacteaza corespondenta simpla
Participa la pregatirea documentatiilor pentru departamentul de contabilitate
Elaboreaza raporturile lunare pentru OJFIR
Monitorizează implementerea SDL-lui

-

La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert Tehnic , la punctul 10, se modifică
și va avea următorul conținut:
,, Studii superioare tehnice/economice (tehnice/economice/juridice/,etc in curs sau
finalizate) sau Studii medii + Curs accesare fonduri europene „‟

-

La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert animare/monitorizare/cereri de
plată, la punctul 6 se modifică și va avea următorul conținut:
„Organizarea actiunilor de animare la nivelul teritoriului GAL;
„Verificarea conformității cererilor de plată pentru beneficiari;
„Verificări pe teren pentru proiecte;
„Monitorizarea indicatorilor privind implementarea strategiei;
„Participarea la acțiuni de instruire;
„Pregătirea documentatiilor in vederea verificării de catre organismele cu atribuții în
gestionarea fondurilor europene;
„Elaborează raporturile lunare pentru OJFIR”
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„Participă la evaluarea strategiei și completează documentația solicitată;
„Participă la elaborarea procedurilor de lucru GAL;
„Participă la evaluarea proiectelor depuse pentru implementarea SDL;
„Respectă procedurile de lucru și termenele de predare a lucrărilor;
„Comunicarea eficientă cu angajații GAL;
„Comunicarea eficientă cu alte organisme, în funcție de solicitări; „‟
‚,Participarea la evaluarea proiectelor”
‚,Efectuarea monitorizării proiectelor, evaluarea și monitorizare SDL”

- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert animare/monitorizare/cereri de
plată, la punctul 10, se modifică și va avea următorul conținut:
,, Studii superioare tehnice/economice (tehnice/economice/juridice/,etc in
curs sau finalizate) sau Studii medii + Curs accesare fonduri europene „‟

c) Efectele estimate ale modificării
- Se va realiza o echipă profesionistă, de inaltă performantă, pentru efectuarea atribuțiilor de
evaluare și monitorizare;

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
- Nu are nici un fel de influență/impact asupra indicatorilor din SDL.
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