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 0358105840,
e-mail:galmmtmm@yahoo.com

V.L.

Apel de selecție măsura M 413.312
Data publicării: 18.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 413.312: 2/2014
GAL MMTMM anunță lansarea celei de a doua sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2014 pentru
Măsura 413.312 ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” in perioada
18.04.2014-29.04.2014.
Fondurile disponibile pentru Măsura 413.312 ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de
micro-întreprinderi” sunt de 11.399 Euro.
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul
acestei măsuri este de 11.399 Euro. Valoarea totală a unui proiect, pentru a putea fi finanțat
trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro și 400.000 euro.
Număr maxim de proiecte finanțate: 1;
Depunerea proiectelor pentru măsura 413.312 se va face la punctul de lucru GAL MMTMM, din
comuna Rimetea, nr. 58, judeţul Alba, Centrul Montan «Mărioara Pușcaș» în intervalul
orar: 10.00 – 14.00.
Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : 29 aprilie 2014, ora 12.00.
Beneficiari pot fi:
Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în
legislația națională în vigoare (având mai putin de 10 angajați şi cifra de afaceri anuală netă
sau active totale având o valoare de până la 2 milioane EUR).
Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca până la data
semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată şi să funcționeze ca micro-întreprindere;
ATENTIE! Pentru potentialii beneficiari ai M 413.312: se avertizeaza asupra faptului ca noile prevederi
ale versiunii XI a PNDR, valabile de la 13 decembrie 2013 stabilesc ca intensitatea sprijinului public
pentru proiectele aferente M 312 care includ achizitia de utilaje agricole va fi aplicabila conform
prevederilor pentru investitiile realizate prin M 121, intensitatea aplicabila fiind majorata pentru fiecare
tip de beneficiar, conform fisei tehnice M 121.
Versiunea XI a PNDR 2007-2013 este disponibila pe site-ul www.madr.ro
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 punctul de lucru/sediul
GAL MMTMM.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM, publicată pe siteul www.galmmtmm.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi
eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 312 din
PNDR (www.apdrp.ro), (versiunea3) cât și cele din Fișa măsurii 413.312 (www.galmmtmm.ro),
în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL MMTMM.

Solicitantul finanțării este obligat să depună o declarație prin care se angajează să raporteze
către GAL MMTMM toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre
beneficiar. Modelul declarației solicitate este disponibil pe site-ul GAL MMTMM:
www.galmmtmm.ro, secțiunea Investiții.
Pentru proiectele care prevăd construcții și/sau montaj, solicitantul este obligat să depună,
împreună cu Cererea de Finanațare(versiunea5.2), Studiul de Fezabilitate și Proiectul tehnic al
investiției pentru care solicită finanțare.
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.
Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM, publicată pe siteul www.galmmmtmm.ro.
Nr.
Crt.

Criterii de selectie generale (maxim 75 puncte)

Punctaj

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati
similare în ultimii 3 ani;

1.

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 activitați similare în ultimii 3 ani.
Activitati similare înseamna acelasi tip de investitie (ex: a beneficiat de
SAPARD pentru mestesuguri si aplica si prin

5

FEADR tot pe mestesuguri, atunci nu primeste punctaj, iar în cazul în care
aplica pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).
Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc
de munca/ 25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro investiti în

2.

functie de tipul si data înfiintarii solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât si pentru microîntreprinderile în functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a
cel putin un loc de munca raportat la 25.000 euro .
Formula:
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou
create<=25000 Euro, proiectul primeste punctaj.
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou
create>25000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de
Fezabilitate si punctul 3.2 pentru solicitantii care completeaza Memoriul
justificativ) si pe baza formulelor de calcul prezentate.
Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu norma
întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv
și cel mult un loc de munca indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de munca aferente investițiilor 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).

5

Proiecte care promoveaza activitati meșteșugarești, de artizanat.
3.

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 activitati meșteșugarești, iar în cazul modernizarilor, si în
baza documentului 15.1, respectiv, declaratia de notorietate cu privire la
abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata
de primarul localitatii respective (numai
pentru PFA/ Întreprindere Familiala/ Întreprindere Individuala), doar pentru
meseriile traditionale artizanale – pentru reprezentantul legal/beneficiar.
Activitate mestesugareasca – vezi definitia din dictionar.
Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii masurii care îsi propun prin proiect
crearea sau dezvoltarea de activitati meșteșugarești, de artizanat.
Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei
aferenta activitatilor mestesugaresti în valoarea totala eligibila a proiectului.

Max.15

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data
depunerii proiectelor.

4.

Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:
Persoana fizica care declara ca se va autoriza în persoana fizica
autorizata sau întreprindere individuala.
Persoana fizica autorizata (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data
depunerii Cererii de Finantare a proiectului;
Societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu vârsta sub
40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
Întreprindere individuala, întreprinzator persoana fizica cu vârsta sub 40 ani la
data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
Medic titular care îsi exercita profesia în cadrul unui cabinet medical individual,
cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
Medic veterinar cu drept de libera practica, organizat ca PFA si care
functioneaza în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub
40 ani la data depunerii Cererii de Finantare.
În cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc în formele de
organizare si conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la acest criteriu
indiferent de vârsta acesteia.

20

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate) care aplica proiecte
ce vizeaza activitati non-agricole productive;

5.

6.

Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitațile enumerate în secțiunea
”Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute”, din fișa masurii.
Verificarea încadrarii în categoria activitaților de producție de bunuri, se va
face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.
În cazul proiectelor care prevad activitați complementare, se va acorda punctaj
la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitattile nonagricole de productie de bunuri reprezinta o componenta majoritara din punct
de vedere valoric.
O microintreprindere este considerata nou infiintata daca este infiintata in anul
depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in
momentul depunerii acesteia, darn u mai mult de 3 ani fiscali.
Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a
serviciilor medicale;

15

5

Criteriul se puncteaza pe baza descrierilor din memoriul justificativ/
documentația tehnica/cererea de finanțare, referitor la activitațile ce vor fi
desfasurate dupa ce investiția va fi finalizata.
Proiecte ce vizează
producerea
energiei
biocombustibilii
7.

achiziţionarea de
din
alte
surse

echipamente pentru
regenerabile decât

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea
investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a

Max. 10

proiectului.
Se vor puncta
-proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux
tehnologic de producție de bunuri;
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a
energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se
desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.
Nr.
crt.
1.

Criterii de selecție specifice GAL MMTMM (conform PDL GAL MMTMM)
Criterii de selecție specifice(maxim 25 puncte)

Punctaj

Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea
teritoriului GAL MMTMM;

5

2.

Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM,
PNDR axele I-III, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);

5

3.

Exploatatia agricola cuprinde echipamente, masuri si metode de protecţie a
mediului;

5

4.

In funcție de gradul de sărăcie al localității;
- localități cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) ............
- localități cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) ............
- localități cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) .....................

5
5
3
1

5.

Proiect promovat de detinatorul unei ferme de semisubzistenta
TOTAL

5
100

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 30.05.2014.
Date de contact pentru informații suplimentare:
www.galmmtmm.ro, e-mail: galmmtmm@yahoo.com, office@galmmtmm.ro
Telefon/fax: 0358105840;
Moisă Vasile: 0722727173; 0766426439
Baldea Iuliana: 0723181297
Baciu Coriolan: 0744560815
Program de lucru cu publicul: zilnic orele 9.00-15.00
La cerere, se poate pune la dispozitia solicitanților varianta electronică (suport CD/DVD) sau
pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, la sediul GAL MMTMM.

