
Anexa 3

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia de Vest a Brăilei”
CIF 29011954
Adresă: Str Aleea. Bazarului, nr. 5, cod 815100, Făurei, judeţ Brăila
Tel/Fax: 0239 698 822
E-mail: campiadevest@gmail.com
Web: www.campiadevest.ro

Drumul spre Europa trece prin curtea noastră!

Fisa Masurii 112
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei
Obiectivele operationale ale acestei masuri: cresterea numarului de tineri agricultori care
incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor
fermieri de a realiza investitii.
Descrierea interventiei – domeniul de acoperire a masurii:
Prin intermediul acestei masuri se urmareste indeplinirea obiectivelor prioritatii Nr. 1 stabilita
in cadrul Planul de Dezvoltare al GAL-ului, si anume „cresterea competitivitatii
microintreprinderilor si dezvoltarea sectorului turistic” prin imbunatatirea si cresterea
competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea
procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si
bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca.

Beneficiari :
Fisa Măsurii  112
Instalarea tinerilor fermieri
Tipuri de beneficiari:

Publici : nu este cazul
Privati : fermieri invarsta de pana la 40 de ani

Persoane fizice sau juridice
Evaluarea numarului: 5 proiecte
Precizari privind actiunile eligibile:
Tipuri de actiuni eligibile:

- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel
de ferma, incluzandu-le si pe cle pentru protectia mediului.

- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat,
masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software
specializate.

- Achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie
- Achizitionarea de teren pentru activitati agricole

FINANŢARE
Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100%
Alocarea financiara pentru un proiect de minim 6 UDE va fi de 12.000 Euro , cu o crestere de
4.000 Euro pentru fiecare UDE dar fara a se depasi 40.000 Euro / Exploatatie

FINANŢARE MODIFICATĂ
Nr.de
proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR–
măsură

Contribuţie
publică
naţională

Contribuţie
privată

5 40.000 Euro 200.000 Euro 160.000 Euro 40.000 Euro 0
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Criterii de selectie propuse pentru modificare

Nr.crt. Criterii de selecţtie Punctaj
1 Femei care se instaleaza ca tineri fermieri,cu vârsta

de pana la 40 de ani
10

2 Beneficiari care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

15

3 Proiecte care vizeaza protecţia mediului 10
4 Achiziţionarea de tehnologii inovative 15
5 Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie, solicitantul completează secţiunea specifică
”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a
Cererii de finanţare, din care va trebui să rezulte că
exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune
economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE.

10

6 Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare
documente prin care să demonstreze că deţine în
proprietate întreaga  exploataţie agricolă:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra
terenului agricol autentificate de notar, conform
legislaţiei în vigoare;
- documente care atestă dreptul real principal de
proprietate al clădirilor din exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de
ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de
animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine
şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul
Exploataţiei, însoțit de formular  de mișcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

10

7 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa,
recunoscuta conform legislatiei in vigoare, înainte
de lansarea sesiunii:Pentru a se acorda punctaj la
acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la
Cererea de finanţare documente prin care să
demonstreze că acesta este membru al uneia din
următoarele forme asociative, iar scopul şi
obiectivele formei asociative sunt în domeniul
proiectului pentru care se solicită finanţare:

10
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- grupuri de producători recunoscute în conformitate
Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de
producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul
fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii
Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de
sprijin financiar grupurilor de producători
recunoscute preliminar și organizațiilor de
producători în sectorul fructe și legume;
- societate cooperativa agricolă, consituită conform
legii nr.1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr.
566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite
conform Legii nr.138/2004, cu  modificările şi
completările ulterioare.
- Organizatia Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA)
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute
la nivel local, judeţean şi naţional.

8 Solicitantul  acceseaza si masura de agromediu.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie, solicitantul trebuie să acceseze Măsura 214
„Plăţi de Agro –mediu” din cadrul PNDR, prin care
şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro –
mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data
semnării angajamentului.
Lista pachetelor existente:

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală.
2. Practici Agricole Tradiţionale.
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet

pilot.
4. Culturi verzi.
5. Agricultură ecologică
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea

sp.).
7. Terenuri arabile importante ca zone de

hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis).

10
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9 Solicitantul deţine o exploatatie agricolă ( cu profil
vegetal/animal) într-o zona defavorizata
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie, se verifică dacă exploataţia agricolă este
situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei
Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona
montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană
conform Listei  Unităţilor Administrativ Teritoriale
din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice
prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

10

TOTAL 100

Presedinte
Voinea Ionel


