
Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand
cu data de 4 septembrie 2013 – 10 octombrie 2013 a celei de a treia sesiuni de primire a
cererilor de proiecte pentru Masura 413.12 - 3/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea
de micro-intreprinderi"

Data publicarii: 04/09/2013 Data limita de depunere a proiectelor: 10/10/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura 413.12 - 3/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" sunt
de 27.282 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea
unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 27.282 Euro iar suma minima este de
5.000 Euro.
Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 de
Euro.
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei
„Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl
245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa
indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL
SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntate mai sus din cadrul
Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta,
Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –
publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta
electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente
masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune
Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter,
telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238
900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla
cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe
teritoriul Podu Inalt.



Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu
depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu
Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, aferente Masurii
312.
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată, documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor si declaratia
beneficiarului prin care se angajeaza sa raporteze la GAL toate platile aferente
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va
realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la
confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele strategiei de dezvoltare Podu
Inalt, solicitantul va prezenta o adresa de la GAL Podu Inalt, in acest sens.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 312, disponibil pe site-ul Agenţiei
de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selectie de către GAL;

Beneficiarii eligibili
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.

361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de
afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca pâna
la data semnarii contractului de finanţare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana
fizica autorizata şi sa funcţioneze ca micro-întreprindere.

Beneficiarii masurii, a caror cerere de finanţare a fost selectata, sunt eligibili
pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.

Precizări privind acţiunile eligibile :
Acţiuni materiale: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop

productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, etc., inclusiv achiziţionarea în leasing
a acestora;

Acţiuni imateriale: achiziţionarea de software, patente, licente etc., inclusiv
achiziţionarea în leasing a acestora.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute
costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri
şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt
ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd
construcţii, în limita a 5%.
Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt.

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL
Dosarul cererii de finantare este depus la sediul GAL Podu Inalt, unde vor fi verificate
conformitatea si eligibilitatea proiectului.



Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri: 3 reprezentanţi ai
administraţiei publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat si societăţii civile.

GAL Podu Inalt va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit
şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Descrierea criteriilor de selecţie
Punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu este descris in tabelul de mai jos.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obtină un proiect pentru a fi selectat este de 30 de
puncte.

Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru
activitati similare în ultimii 3 ani;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finantare
Sectiunea C – Finantari nerambursabile – solicitate si/ sau
obtinute.
Se va puncta criteriul daca perioada de timp dintre data Notificarii
beneficiarului cu privire la platile efectuate pentru investitia
similara si data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3
ani.
Se puncteaza criteriul automat daca solicitantul nu a mai beneficiat
de sprijin din fonduri comunitare pentru activita_i similare în
ultimii 3 ani.
Activitati similare înseamna acelasi tip de investitie (ex: a
beneficiat de SAPARD pentru mestesuguri si aplica si prin
FEADR tot pe mestesuguri, atunci nu primeste punctaj, iar în cazul
în care aplica pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).

5

S2 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de
un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro
investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro-
întreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face
prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 25.000 euro.
Formula:
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă
nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj,
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă
nou create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din
Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care
completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul
prezentate.

5



Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu
norma întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv si cel
mult un loc de munca indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de munca aferente investitiilor
suportate din cheltuieli eligibile.
În cazul proiectelor care prevad achizitia de masini/ utilaje care
necesita conducator - la o masina/ un utilaj se va lua în considerare
un om/ schimb (conform numarului de schimburi prevazute în SF/
MJ, dar nu mai mult de doua schimburi).

S3 Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de
artizanat.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru proiectele
care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti,
iar în cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1,
respectiv, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a
desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de
primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Intreprindere
Familială/ Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile
tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/ beneficiar.
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar.
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun
prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, de
artizanat.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are
valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea
totală eligibilă a proiectului.

10

S4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la
data depunerii proiectelor.
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică
autorizată sau întreprindere individuală.
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu
vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a
proiectului.
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta
sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet
medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii
de Finanţare a proiectului.
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi
care funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar
individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de

5



Finanţare.
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în
formele de organizare şi condiţiile menţionate anterior se acordă
punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia.

S5 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate) care aplica
proiecte ce vizeaza activitati non-agricole productive;
Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitatile enumerate în
sectiunea ”Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute”, la
punctul i) si ii) din fisa masurii.
Verificarea încadrarii în categoria activitatilor de productie de
bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de
productie de bunuri.
În cazul proiectelor care prevad activitati complementare, se va
acorda punctaj la acest criteriu de selectie doar în situatia în care
activitatea/ activitatile non – agricole de productie de bunuri
reprezinta componenta majoritara din punct de vedere valoric.
O micro-întreprindere este considerata nou înfiintata (start-up)
daca este înfiinata în anul depunerii Cererii de Finan are sau daca
nu a înregistrat activitate pâna în momentul depunerii acesteia, dar
nu mai mult de 3 ani fiscali.

5

S6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare
sau a serviciilor medicale;

5

S7
Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru
producerea energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii
Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul
unui flux tehnologic de productie de bunuri;
- proiectele care vizeaza achizitionarea echipamentelor de
producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotarii
cladirilor în cadrul carora se desfasoara/se va desfasura activitatea
propusa prin proiect

5

Criterii de selectie locale
SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:

1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul non-agricol.
2. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta
energetica
3. Cresterea numarului de micro-intreprinderi non-agricole
productive si de servicii, dezvoltarea celor existente, incurajarea
activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale pentru
crearea si mentinerea locurilor de munca
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele

30



strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

SGAL2
Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative)

Actiunea de promovare si marketing inovativ trebuie precizata in
Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

SGAL3 Proiecte care prevăd acţiuni inovative: Memoriu justificativ/
Studiu de fezabilitate

10

SGAL4 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului: Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

Total 100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:

Notificarea solicitantilor se va face personal/prin servicii postale pe adresa solicitantului,
cu confirmare de primire.

Raportul de Selectie se va publica pe site-l GAL in termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la incheierea sesiunii de depunere a cererilor de finantare.

Data şi modul de anunţare a rezultatelor

Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise personal/prin
servicii postalel cu confirmare de primire din partea solicitantului, in termen de 3 zile de
la data aprobarii raportului de selectie de catre Comisia de selectie GAL.


