
      
E 1.2L  FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII  PROIECTULUI

MĂSURA M3/6A – ” DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NON – AGRICOLE DE PRODUCȚIE ȘI
SERVICII, ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI LOCAL”

tip de sprijin Sumă Forfetară

Fișa de evaluare  a proiectului cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit.
(a) pct. (i), art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (ii) și art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (iii)  din Reg. (UE) nr.

1305/2013

Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________
Sesiunea nr. ____ /2021 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________

Denumire solicitant:____________________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________

Obiectivul și tipul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate/localități):_____________________________________________

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________

Date personale reprezentant legal al solicitantului

Nume: ____________________________Prenume:____________________________________

Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului

Rezultat
verificare

DA NU
NU

ESTE
CAZUL

1. 1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR ?

 

1.2.1. Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i. și în art. 19.1.a.iii:

a)   Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și finanțat pentru măsura
112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din
PNDR  2007-2013  și/sau  pentru  submăsura  6.1  „Sprijin  pentru  instalarea  tinerilor
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fermieri”  sau  proiecte  similare  finantate  prin  submăsura  19.2  ”Sprijin  pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?

b)   Exploatația/parte din exploatația care solicită sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin
intermediul  măsurii  112  „Instalarea  tinerilor  fermieri”/  411.112  “Instalarea  tinerilor
fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 și/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte similare finantate prin submăsura 19.2
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din
PNDR 2014-2020?

c)   Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în implementare  și finanțat prin
intermediul  măsurii  141  „Sprijinirea  fermelor  agricole  de  semisubzistenta”/411.141
Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau
prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte
similare finantate prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?

d)   Exploatația/parte din exploatația pentru care s-a solicitat sprijin aparține unui proiect
aflat  în  implementare  și  finanțat  prin  intermediul  măsurii  141  „Sprijinirea  fermelor
agricole de semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”
din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare finantate prin submăsura 19.2 _ ”Sprijin
pentru  implementarea  acțiunilor  în  cadrul  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală”  din  PNDR
2014-2020?

e)   Solicitantul  are  în  derulare  un  proiect  pe  submăsura  4.1  "Investiții  în  exploatații
agricole",  4.1a  „Investiții  în  exploatații  pomicole”  4.2  ”Investiții  pentru
procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții  în procesarea/marketingul
produselor  din sectorul  pomicol”  sau proiecte similare  finantate prin  submăsura 19.2
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din
PNDR 2014-2020?

























1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a
depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru
acelasi tip de finantare prin submăsura 19.2?

  

1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie raspundere 

secțiunea (F) din CF?

 

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i și 19.1.a.iii:  În cadrul unei familii (soț și soție)
doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin?   

1.4 b)  pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii:  Solicitantul a propus prin Planul de afaceri
activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate
la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată
prin  semnătură de către un expert  contabil,  din care  să  reiasă  faptul  că întreprinderea nu a
desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?

  

1.4  c)  pentru  proiectele  încadrate  în  art.  19.1.a.ii: Solicitantul  sau  asociații/  acționarii
solicitantului  detin  parti  sociale  in  alte  societati  care  isi  desfasoara  activitatea  in  baza
aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea
de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare
autorizate la ONRC?

  

1.4  d)  pentru  proiectele  încadrate  în  art.  19.1.a.ii:  Prin  proiect  solicitantul  propune  activitati
complementare activitatii desfasurate?

  

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului Rezultat
verificare

DA NU NU
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ESTE
CAZUL

EG1   Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?  
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor 
activități non-agricole de servicii/producție în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile;

 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun prestarea de 
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin

 

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau
cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 
acesteia (start-up);

 

Documente Verificate
 Document identitate 

 Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.

 Documente financiar contabile 

 Doc. Certificat de inregistrare (CUI)

 Cererea de Finanțare 

  Documente constituire 

EG2   Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:

în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:
(i)  situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici
care solicită sprijinul;
(ii)  etapele  și  obiectivele  pentru  dezvoltarea  noilor  activități  ale  persoanei  sau  ale
exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici; 
(iii) detalii  privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale
exploatației  agricole,  ale  microîntreprinderii  sau  ale  întreprinderii  mici,  cum  ar  fi
investițiile, formarea sau consilierea.

  

Documente Verificate
 Planul de afaceri;

EG3    Sediul social și punctul/punctele de lucru sunt situate în spațiul rural – teritoriul
GAL Podgoria Panciu și  implementarea proiectului se face în teritoriul GAL Podgoria
Panciu?

 

Documente Verificate:
 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului;

 Documente solicitate pentru: a) Terenul agricol, b)Imobil, c) Copia din Registru Agricol emis de Primării, 

ETC

 CF

EG4 Implementarea planului de afaceri este prevăzută  să înceapă în cel mult 9 luni de
la data notificării de primire a sprijinului?

 

Documente Verificate:
 Planul de afaceri;

 CF

 Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de finantare

EG5     Înaintea  solicitării  celei  de-a  doua  tranșe  de  plată,  solicitantul  face  dovada
producției comercializate sau servicii prestate, în procent de minim 30% din valoarea
primei  tranșe de plată (cerința  va fi verificată în  momentul  finalizării  implementării
planului de afaceri)?
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Documente Verificate:
 Planul de afaceri;

EG6 Obiectivul proiectului  se încadrează în tipurile de activități sprijinite prin măsură?  

Activități  de producție:  (ex:  fabricarea  produselor  textile,  îmbrăcăminte,  articole  de
marochinărie, articole de hârtie și carton); fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
activități  de  prelucrare  a  produselor  lemnoase;  Industrie  metalurgică,  fabricare
construcții  metalice,  mașini,  utilaje  și  echipamente;  fabricare  produse  electrice,
electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.:  fabricare de peleți) în vederea
comercializării,  producerea  și  utilizarea  energiei  din  surse  regenerabile  pentru
desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc;

 

Activități  meșteșugărești (ex:  activități  de  artizanat  și  alte  activități  tradiționale  non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

 

Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță,  contabilitate,  juridice,  audit;  servicii  în  tehnologia  informației  și  servicii
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul
rural, etc.).

 

Documente Verificate:
 Cererea de Finanțare;

 Planul de afaceri 

 Lista codurilor  CAEN eligibile

 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

EG7 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect?
 

Maximum  prevăzut  în  fișa  măsurii  din  SDL,  dar  nu  mai  mult  de  50.000  euro
pentru  proiectele  de  servicii  și  activități  meșteșugărești  (  cu  excepția  serviicilor
sanitare, sanitar veterinare și de agroturism)

 

Maximum prevăzut  în  fișa măsurii  din  SDL,  dar  nu mai  mult  de  70.000 euro în  cazul
activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism  

 

Documente Verificate:
 Cererea de finanțare;
 Planul de afaceri 

3.Verificarea indicatorilor  de monitorizare  

3.1  Număr de locuri de muncă create                                                                     

4.Verificarea domeniilor de intervenție   

Rezultat
verificare

DA NU
NU

ESTE
CAZUL

Domeniul principal 6A
” Facilitarea  diversificării,  a  înființării  și  a  dezvoltării  de întreprinderi  mici,  precum și
crearea de locuri de muncă  prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013)”;
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Domeniul secundar de Interventie 5C

”Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a

deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei”.

 

Documente Verificate:
 Plan de afaceri ;
 cererea de finanțare.

5.Verificarea condițiilor artificiale    

Rezultat
verificare

DA NU
NU

ESTE
CAZUL

5.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și

a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

 

Documente Verificate:
 cererea de finanțare
 Planul de afaceri
 documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință : clădiri/ terenuri/ infrastructură de producție
 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului

5. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
Verificare efectuată

DA NU 

Verificare la GAL Podgoria Panciu  

Observatii: .
Se detaliază:
-   pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă
este cazul:, 
-  motivul  reducerii  valorii  eligibile,  a  valorii  publice sau a intensității  sprijinului,  dacă este
cazul, (motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren );
- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului  au fost îndeplinite, proiectul este
eligibil.

În  cazul  proiectelor  neeligibile  se  va  completa  rubrica  Observații  cu  motivele  de
neeligibilitate ale  proiectului.
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Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 

Nume și prenume: ______________________________________ Ștampila

Semnătura: ____________________

Data : ________/_____/2021

Verificat : Expert 2 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 

Nume și prenume: ______________________________________

Semnătura : ____________________

Data : _________/_____/2021

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu 

Nume și prenume: ______________________________________

Semnătura : ____________________

Data : ________/_____/2021
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	tip de sprijin Sumă Forfetară

