Varianta simplificată.
Apel de selecție măsura M6.2/6A
Data publicării: 10.07.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M6.2/6A: I/2017
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru
Măsura 6.2/6A ,,Dezvoltarea întreprinderilor” în perioada 10.07.2017 – 31.08.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.2/6A ,,Dezvoltarea întreprinderilor”
Euro.

sunt de 200.000

Suma forfetară nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei
măsuri este de 40.000 Euro. Număr de proiecte finanțate: 5;
Depunerea proiectelor pentru măsura 6.2/6A se va face la sediul social al GAL MMTMM, din sat
Sălciua de jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această sesiune este : joi, 31 august 2017, ora
1300.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborat de GAL MMTMM pentru măsura 6.2/6A, versiunea 1 (www.galmmtmm.ro).
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 6.2/6A din SDL GAL MMTMM 2014-2020,
versiunea1 (www.galmmtmm.ro).
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei
activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi
neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau
cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul
depunerii acesteia (start-ups).

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,
tel. 0722727173, tel/fax 0258813947, e-mail:galmmtmm@yahoo.com

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor
fi în conformitate cu cerințele fișei măsurii 6.2/6A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 6.2/6A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție .
Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de
către GAL MMTMM.
Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815
La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică
(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii.
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Varianta detaliată
Apel de selecție măsura M6.2/6A
Data publicării: 10.07.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M6.2/6A: 1/2017
GAL MMTMM anunță lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura
6.2/6A ,,Dezvoltarea întreprinderilor” în perioada 10.07.2017 – 31.08.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.2/6A ,,Dezvoltarea întreprinderilor” sunt de 200 000
Euro.
Suma forfetară nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul
acestei măsuri este de 40.000 Euro.
Număr de proiecte finanțate: 5;
Depunerea proiectelor pentru măsura 6.2/6A se va face la sediul social al GAL MMTMM, din sat
Sălciua de jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această sesiune este : joi 31 august 2017, ora
1300.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei
activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi
neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau
cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul
depunerii acesteia (start-ups).
Modelul cererii de finanțare (versiunea editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții este anexă
la Ghidul solicitantului aferent măsurii 6.2/6A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție și
poate fi descărcată de pe site-ul www.galmmtmm.ro.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor
fi în conformitate cu cerințele fișei măsurii 6.2/6A din SDL GAL MMTMM și cu Ghidul solicitantului
aferent măsurii 6.2/6A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție.
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 6.2/6A din SDL GAL MMTMM cât și cele din Fișa
măsurii 6.2/6A (www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către
GAL MMTMM.
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Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări scrise, transmise solicitanților
de către GAL MMTMM.
Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020, publicată
pe site-ul www.galmmtmm.ro.
Procedura de selecție a proiectelor va respecta procedura de selecție adoptată de GAL MMTMM și
disponibilă pe site-ul www.galmmtmm.ro
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția proiectelor se va
face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Principii şi criterii de selecție

Punctaj

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole
către activități non agricole
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al 25 p
gospodăriei agricole/întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii Cererii de Finanțare* (fapt
verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol/documente
financiar contabile).
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia
2. Principiul stimulării activităților tradiționale locale în sensul prioritizării activităților care
folosesc, în procesul de productie, materiale locale (lemnul, piatra, lâna, paiele de cereale,
cânepa, etc....) și care sunt prietenoase cu mediul
2.1. Activitățile din planul de afaceri folosesc, în procesul de producție, 45 p
materiale locale (lemnul, piatra, lâna, paiele de cereale, cânepa, etc....) și care
sunt prietenoase cu mediul. Proiectul vizează activități conform codului CAEN
aferent activității scorate
2.2. Proiecte ce vizează activități de agroturism
30 p
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de
peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
3.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau
activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de 25 p
plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.
3.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau
activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea 15 p
primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul
de afaceri.
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Principiul prioritizări în funcție de asigurarea accesului prin drumuri înființate, extinse sau și
modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și
M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM.
Acces asigurat prin drumuri înființate, extinse sau/și modernizate prin M4/2A
Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - 5 p
Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM.
TOTAL

100 p

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este de 15 puncte.
Data și modul de anunțare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea Raportului
de Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 15.09.2017.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;
Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815
La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică
(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii.
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