ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI
Data 25.11.2021

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării2

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2

Numărul modificării
solicitate3 în anul
curent
1

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4
1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE SIMPLĂ

Modificări ale capitolului XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse
în cadrul SDL conform punctului 1, litera d
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificare

În urma actualizării “Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de
dezvoltare locală"( versiunea 11/2021), se impune Modificarea cap. CAPITOLUL XI Procedura de

evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL în ceea ce privește actualizarea
paragrafului referitor la emiterea Notei/ Raportului final de selecție.

b)Modificarea propusă

1) Se modifică CAPITOLUL XI - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în
cadrul SDL
In baza ,,Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală"
versiunea 04/2018,, 11/2021 pag. 15 24 :,,Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin
modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în
1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
se bifează o singură căsuță
3
numărul modificării solicitate în anul curent.
4
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2

vederea aprobării Raportului de Selecție final (aprobare prin procedură scrisă sau prin telecoferință/
videocoferință) sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal
GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și
selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului de Selecție nu au
intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție /Nota asumata de reprezentantul legal, la
data semnării Notei .GAL are obligația de a atașa această notă la documentele emise de GAL care
însoțesc proiectele selectate ce vor fi depuse la AFIR , precum și de a transmite o copie scanata a acesteia
către CDRJ spre informare.”
c) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestor modificări este unul optim si oportun, datorită faptului că, contribuie la cresterea
gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea
Someșului, prin deservirea unui numar cat mai mare de persoane din teritoriul grupului de
acțiune locală. Această modificare va contribui la creșterea nivelului de contractare și plată în
cadrul sub-măsurii 19.2, la crearea locurilor de muncă asumate în cadrul strategiei de dezvoltare
locală.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.

2. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ,
Modificări ale capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL conform punctului 2, litera b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

1) Modificarea vizeaza MASURA – M4 / 3A - Scheme de calitate pentru produse
agricole
și
alimentare
conform
pct.
2,
litera
b
În urma depunerii spre avizare la AFIR a documentației de accesare aferente măsurii M4 /
3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare și a primirii adreselor nr.
221774/04.11.2021 și SL nr.1185/05.11.2021, Asociația GAL Valea Someșului a constatat
necesitatea modificării unor secțiuni din fișa măsurii M4/3A. Astfel, se corectează
secțiunile:
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL – obiectivul specific al
măsurii, complementaritatea cu alte măsuri din SDL.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) – beneficiarii indirecți
7. Condiții de eligibilitate – se elimină criteriul de eligibilitate ,,Investiția trebuie să se
încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură” deoarece acest criteriu corespunde
criteriului de eligibilitate din cadrul manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii
19.2. ,,Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile
generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?”
În cadrul fișelor măsurilor M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici, M3/3A - Sprijin
pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea
stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, M5/6A - Sprijinirea de activități neagricole, M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală, M7/6B - Dezvoltarea satelor, se modifică
secțiunea Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL –complementaritatea cu alte măsuri din SDL,
făcand corelare cu aceiași secțiune din fișa măsurii M4 / 3A - Scheme de calitate pentru produse
agricole și alimentare.

b) Modificarea propusă

Modificarea propusă are impact asupra cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL, Cap. VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante
(naționale, sectoriale, regionale, județene)
1) Se modifică cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL, M4/3A - Scheme de calitate
pentru produse agricole și alimentare
Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Obiectiv specific al măsurii: obținerea certificărilor pentru produsele agricole locale atât la nivel
național cât și la nivel european Realizarea de activități premergătoare aderării la o schemă de calitate
europeană sau națională
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:

Măsura M4/3A este complementară cu măsurile M2/2A, M5/6A datorită faptului că beneficarii direcți ai
măsurii M4/3A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A, M5/6A. Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A
sunt beneficiari indirecți ai măsurilor, M3/3A și M7/6B. cu măsura M6/6B datorită faptului că beneficiarii
direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari direcți ai M6/6B ( GAL –ul, ONG-uri definite conform
legislației naționale în vigoare). Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari indirecți ai măsurii
M5/6A (alți agenți economici din teritoriu).

Secțiunea 4.Beneficiari indirecți (grup țintă)
•
Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.
•
Populația locală de pe raza pieței locale și alte persoane fizice sau juridice ce vor dobandi
calitatea de fermier și vor putea să devină potențiali solicitanți ai schemelor de calitate.
•
Fermierii din teritoriul GAL VALEA SOMEȘULUI cu potențial de aderare la o schemă
de calitate, alte persoane fizice sau juridice
Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate
•
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;
Proiectul se realizează pe teritoriul GAL Valea Someșului.

2) Se modifică cap. V – Prezentarea
dezvoltarea fermelor mici

măsurilor din SDL, M2/2A - Sprijinirea și

Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M2/2A este complementară cu măsura M4/3A și cu M5/6A datorită faptului că beneficiarii direcți
ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii direcți ai măsuriIlor M4/3A și M5/6A.

3) Se modifică cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL, M3/3A - Sprijin pentru
cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în
vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale
Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:
De asemenea, beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A, M4/3A, M5/6A sunt beneficiarii indirecți ai

măsurii M3/3A.

4) Se modifică cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL, M5/6A – Sprijinirea de
activități neagricole
Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M5/6A este complementară cu măsura ile M2/2A și M4/3A deoarece beneficiarii direcți ai
măsurii M5/6A sunt beneficiari direcți ai măsuriilor M2/2A și M4/3A. De asemenea, beneficiarii direcți ai
M5/6A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor, M3/3A și M7/6B. Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A
sunt beneficiari indirecți ai măsurii M5/6A (alți agenți economici din teritoriu).

5) Se modifică cap. V – Prezentarea
măsurilor din SDL, M6/6B –Crearea
infrastructurii sociale pentru populaţia rurală
Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M6/6B este complementară cu M7/6B și M4/3A datorită faptului că beneficiarii direcți ai măsurii
M6/6B sunt și beneficiari direcți ai măsurii M7/6B și ai măsurii M4/3A. De asemenea, beneficiarii direcți
ai măsurii M6/6B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M2/2A, M3/3A și M5/6A .

6) Se modifică Cap. VI - Descrierea complementarității și/sau contribuției la
obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene)
Obiectivul specific al măsurii privind schemele de calitate este obținerea certificărilor pentru produsele
agricole locale atât la nivel național cât și la nivel European. este realizarea de activități premergătoare
aderării la o schemă de calitate europeană sau națională.
c) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestor modificări este unul optim si oportun, datorită faptului că, contribuie la cresterea
gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea
Someșului, prin deservirea unui numar cat mai mare de persoane din teritoriul grupului de
acțiune locală. Aceste modificări vor contribui la creșterea nivelului de contractare și plată în
cadrul sub-măsurii 19.2.
Aceste modificări vor contribui la implementarea integrală a SDL –ului GAL Valea Someșului și
indeplinirea indicatorilor asumați.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.

3. DENUMIREA

MODIFICARII:
ADMINISTRATIVĂ

MODIFICARE

LEGISATIVĂ

ȘI

Modificări ale planului de actiune conform punctului 3, litera c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificare

Modificarea propusă vizează prelungirea calendarului de activități legate de lansarea sesiunilor
de finanțare, evaluarea și depunerea proiectelor în scopul implementării strategiei de dezvoltare
locală precum și actualizarea cap. CAPITOLUL XI Procedura de evaluare și selecție a
proiectelor depuse în cadrul SDL.

b) Modificarea propusă

Se modifică Cap VII - Planul de acțiune astfel:
Se modifica Calendarul estimativ de activitati astfel:
a) se prelungește activitatea ,,Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție,, pana în semestru
11 13 conform grafic
b) se prelungește activitatea ,,Animarea teritoriului,, pana în semestru 11 13 conform grafic
c) se prelungeste activitatea ,,Analiza, evaluarea si selectia proiectelor” pana în semestru 11 13
conform grafic
d) se prelungeste activitatea ,,Notificarea rezultatelor selectiei catre solicitanti” pana în semestru
11 13 conform grafic
e) se prelungeste activitatea ,, Primirea si analizarea eventualelor contestatii” pana în semestru
11 13 conform grafic
f) se prelungeste activitatea ,,Inaintarea proiectelor selectate la organismul responsabil cu
verificarea finala a eligibilitatii” pana în semestru 11 13 conform grafic
g) se prelungeste activitatea ,,Externalizarea serviciilor ,, pana în semestru 12 conform grafic
În semestrele 9, 10 si 11,12,13 de implementare a SDL se vor lansa:
• masura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare
• măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.

c) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestor modificări este unul optim si oportun, datorită faptului că, contribuie la creșterea
nivelului de contractare și plată în cadrul sub-măsurii 19.2, la crearea locurilor de muncă asumate
în cadrul strategiei de dezvoltare locală. Această modificare va contribui la cresterea gradului de
absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea Someșului, prin
deservirea unui numar cat mai mare de persoane din teritoriul grupului de acțiune locală.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.

