
             
                                   

     
              A S O C I AT I A G A L “ M I C R O R E G I U N E A H A RT I B A C I U  ”      

     SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 66,    
       Agnita, cod postal 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-vineri: 8:30-16:30)

 

Nr. 1.371 /25.02.2014

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală

413- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

Data publicării anunţului: 27 FEBRUARIE 2014 
Număr de referinţă : M41 02/14-28.03/2014
Depunerea proiectelor : 27 - FEBRUARIE 2014 – 28 MARTIE 2014, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 9.00-14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

Măsuri deschise:
                       312 - „ Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”                         

Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea FEBRUARIE 2014 : 120 338 EURO
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu anunţă lansarea cererii de proiecte pe Masura 413
- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale.

Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul Grupul de acţiune Locală Microregiunea
Hartibaciu şi vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul
teritoriului,aşa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală disponibil pe site-ul www.gal-
mh.eu 

TERITORIUL GAL
 Din teritoriul G.A.L. Microregiunea Hartibaciu fac parte 14 comune și un oras : Alțîna, Bârghiș,
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare,
Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.

DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul  27 - FEBRUARIE 2014 – 28 MARTIE 2014, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea
Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu. 
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MĂSURI DESCHISE 
MASURA 312 -  „ Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”
Intensitatea fin  anțării:  maximum 70 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile pentru proiecte ce  
vizeza servicii si maximum 85% pentru activitati de productie 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea   februarie 2014  : 120 338 EURO
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: pentru investitiile generatoare de profit:  maximum
200.000 euro/proiect
Valoarea maxima a unui proiect: 400.000 euro, conform ghidului solicitantului aferent masurii 4.1

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent măsurii 312,
disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.
Beneficiarul va completa si depune impreuna cu proiectul “Declaratia beneficiarului”,
disponibila in format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu (link) 

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 312 si Planului de dezvoltare locala a GAL MH. Vă
rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus si
Planul de dezvoltare locala a Microregiunii Hartibaciu. (www.apdrp.ro; www.gal-mh.eu).

PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH vor
verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care  1 sector public si 6 parteneri
economici si sociali, precum si ai societatii civile.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de punctajul
stabilit in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile va întocmi şi aproba Raportul de
evaluare. 
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL-MH. 

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru Măsura 413-Măsura 312

Nr.
crt Criterii Punctaj

1 Aplicantul nu a mai beneficiat de fonduri comunitare pentru activități similare în
ultimii 3 ani .

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finanţare – Secţiunea C
– Finanţări nerambursabile solicitate şi/sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD
şi/sau documentul 11.

8

2 Proiectele care prin activitatea propusă crează 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 unui loc de muncă
raportat la 25.000 euro.
Formula:
- Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25000 Euro,

10

2



             
                                   

proiectul primeşte punctaj,
- Dacă valoare ajutor 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 completat de solicitanţii
privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe
baza formulelor de calcul prezentate.

3 Proiecte care promoveaza activități meșteșugarești, de artizanat

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) si se aplica pentru
proiectele care-si propun crearea sau dezvoltarea de activități meșteșugarești, iar în cazul
modernizarilor, si în baza documentului 15.1, respectiv, declarația de notorietate cu
privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finanarea eliberata de
primarul localității respective.

12

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii
proiectului

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum
urmează:
-  Persoană fizică sau 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, titularul  – întreprinzator persoană fizică cu vârsta sub 40 ani
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regasesc în formele de organizare şi în
condiţiile meţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta
acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.

15

5 Proiectele care se încadrează  în strategia de dezvoltare GAL MH
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de GAL MH care sa
confirme ca investitia se încadreaza in strategia de dezvoltare locala;

10

6 Proiecte ce vizeaza achiziționarea de echipamente pentru producerea energiei din
alte surse regenerabile decât biocombustibilii

Punctajul se acorda indiferent de ponderea pe care o are valoarea investiției pentru
energie regenerabila în valoarea totala eligibila a proiectului. Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de
producție de bunuri;
- proiectele care vizeaza achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse
regenerabile în vederea dotarii cladirilor în cadrul carora se desfașoara/se va desfașura
activitatea propusa prin proiect.

15

7 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) care aplica pentru proiecte ce
vizeaza activități non-agricole productive

Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitățile încadrate în categoria activităților
de producție de bunuri.

10

8 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor 3
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medicale
9 Proiecte a caror valoare nerambursabila, solicitata, este mai mica sau egala cu 

41.334,00 euro.
17

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 15 puncte.

ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa in termen de 45 de zile de la inchiderea sesiunii de
depunere. Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificati cu privire la
rezultatul evaluarii, in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Microregiunea
Hartibaciu. 

Eventualele contestaţii se vor depune la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu, în termen de 5
zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de
selectie.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Grupul de Actiune Locala - Gal Microreriunea Hartibaciu
Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30
tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu

PERSOANE DE CONTACT

Elena Curcean - Manager adjunct - GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu
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