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SUBMĂSURA 413
Axa III./ Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

MĂSURA 312 / Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de micro - întreprinderi

Autoritatea contractantă:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Ghidul Anexă este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport
informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală
întocmit de GAL. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.
Ghidul Anexă prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a
sprijinului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De
asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de
finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării
proiectului şi completării corecte a documentelor.
Ghidul Anexă, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative
naţionale şi comunitare sau procedurale – variantele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a
GAL www.leadertarnavamica.ro
Contact:
Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199;
Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849;
e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro

1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 312, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013,
sesiunea V.
Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 312: 251.840 euro, din care:
− Contribuția FEADR: 201.472 euro (80%);
− Contribuția publică națională: 50.368 euro (20%).

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi
valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 312.
Măsura
312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea
de micro - întreprinderi”

Valoarea
minimă a
unui proiect

Valoarea totală
eligibilă a unui
proiect

Suma maximă
nerambursabilă a
unui proiect

Ajutor
public

5.000 euro

400.000 euro

60.000 euro

70%1, 85%2

3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent:
Nr.
Crt.

1.

CRITERIU DE SELECŢIE

Punctaj

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii
similare în ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări
nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu privire
la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai
mare de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte
fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.
Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în
cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj).

10

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.

2.

10

Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma
întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv8 și cel mult un
loc de muncă indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din
1

2

în cazul în care proiectele nu prevăd activități de producție de bunuri (servicii);
în cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri;

1

cheltuieli eligibile.
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care
necesită conducător - la o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un
om/ schimb (conform numărului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar

3.

4.

5.

6.
7.

nu mai mult de două schimburi).
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/ întreprindere 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 meşteşugăreşti, de artizanat.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului.
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
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.

Max. 5

10

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte
Max. 10
ce vizează activităţi non-agricole productive; Se acordă punctaj proiectelor care
vizează activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni
10
prevăzute”, la punctului i) și ii) din fișa măsurii.
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe
5
baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la
acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/activitățile non – agricole de
producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul
depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul
depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.
Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale
Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte
surse regenerabile decât biocombustibilii
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru

5
Max. 3

2

energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 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.
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe
teritoriul GAL;

8.

14

9.

Investiţia realizată să contribuie la creşterea cifre de afaceri;

8

10.

Investiţia să contribuie la creşterea valorii adăugate a produsului;

5

11.

Materia primă folosită pentru produse realizate de beneficiar să fie achiziţionată din
teritoriul GAL în limita posibilităţilor;

5

12.

Forţa de muncă pentru în procesul de producţie să fie calificată cel puţin 75%.

5

13.

Forţa de muncă folosită în procesul de producţie să fie din teritoriul GAL în proporţie
de cel puţin 50% şi să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate;

10

TOTAL

100

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte.
4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP
Capitolul
4:
INFORMAŢII
UTILE
PENTRU
ACCESAREA
FONDURILOR
NERAMBURSABILE, la punctul 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare se
adaugă:
− 19.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de
construcții și/sau montaj);
− 19.2. Declarație pe propria răspundere privind materia primă (necesară numai
pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 11);
− 19.3. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă calificată (necesară
numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 12);
− 19.4. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei
(necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 13);
5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 8 - 13)
8: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL;
(14 pct. daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

1. Documente din care sa reiasă ca
beneficiarul are sediul stabil pe
teritoriul GAL şi să desfăşoare
activitatea viitoare pe teritoriul GAL:
• Doc. 4. Actul de identitate (în cazul
persoanelor fizice neautorizate);
• Doc.7.1. Certificate de înregistrare
fiscală, Doc. 11.1.Certificat
constatator (în cazul persoanelor
juridice);
• Doc. 19.1. Proiect tehnic/Studiu de

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate
al solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie din
teritoriul GAL.
În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare
fiscală şi în Certificatul constatator se verifică sediul social şi
punctele de lucru al societăţii, care trebuie să fie din teritoriul
GAL.
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/Memoriu Justificativ
se verifică dacă activităţile şi investiţiile propuse prin proiect
vor fi realizate pe teritoriul GAL.
3

fezabilitate/Memoriu Justificativ;

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi localităţile
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari,
Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.

9: Investiţia realizată să contribuie la creşterea cifre de afaceri;
(8 pct. daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

Doc.19.1.Proiect tehnic/Doc.1. Studiu
de fezabilitate/Memoriu Justificativ;

Se verifică dacă solicitantul a prevăzut în prognoza
veniturilor o creştere a cifrei de afaceri ca urmare a investiţiei
realizate prin proiect.

10: Investiţia să contribuie la creşterea valorii adăugate a produsului;
(5 pct. daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

Doc. 19.1. Proiect tehnic/Studiu de
fezabilitate/ Memoriu Justificativ;

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect conduce la
creşterea valorii adăugate a produselor obţinute.
Creşterea valorii adăugate înseamnă:
• prelucrarea, procesarea materiilor prime aplicând o
tehnologie pentru obţinerea unui produs nou. (din
cherestea prin aplicarea unei tehnologie se obţine
lambriu);
• propuse cu calitate mai ridicată faţă de stadiul iniţial
(dacă este cazul);

11: Materia primă folosită pentru produse realizate de beneficiar să fie achiziţionată din teritoriul GAL
în limita posibilităţilor;
(5 pct. daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

Doc. 19.2. Declaraţie pe propria
răspundere pentru materia primă;

Se verifică declaraţia solicitantului privind achiziţionarea
materiei prime necesare producţiei din teritoriul GAL în
limita posibilităţilor.

12: Forţa de muncă în procesul de producţie să fie calificată cel puţin 75%;
(5 pct. daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

Doc.19.3. Declaraţie pe propria
răspundere privind forţa de muncă
calificată.

Se verifică dacă solicitantul declară că forţa de muncă
necesară procesului de producţie va fi calificată cel puţin
75%, în cel mai scurt timp posibil.

13: Forţa de muncă folosită în procesul de producţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de cel puţin
50% şi să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate;
(10 pct. daca Da si 0 daca NU)
4

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
DOCUMENTELOR PREZENTATE

ÎN

CADRUL

Doc.19.1. Proiect tehnic/Doc.1. Studiu
de fezabilitate/ Memoriu Justificativ;
Doc. 19.4. Declaraţie pe propria
răspundere privind forţa de muncă
necesară producţiei;

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu
Justificativ se verifică dacă solicitantul a prevăzut forţă de
muncă atrasă care se va asigura din teritoriul GAL şi cuprinde
forţă de muncă din grupuri dezavantajate.
În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de
muncă necesară producţiei solicitantul declară că forţa de
muncă necesară producţiei va fi asigurată în proporţie de
minim 50% din teritoriul GAL şi va cuprinde şi forţă de
muncă din grupuri dezavantajate;

6. Informaţii utile:
Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor:
• Anunț cereri de proiecte: 08.07.2013 – 08.08.2013;
• Perioada depunerii proiectelor: 19.07.2013 – 08.08.2013;
• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 14:00; în data de
08.08.2013 până la ora 12:00;
• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 15.08.2013;
• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 20.08.2013;
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 25.08.2013, data
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor;
• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 02.09.2013;
• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a
Proiectelor, până în data de: 05.09.2013;
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 10.09.2013, data
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție.
Perioadele de depunere a proiectelor vor fi precedate de informarea potenţialilor solicitanţi,
organizată în fiecare centru de comună.
La aceste întâlniri vor fi distribuite Ghiduri pentru solicitanţi, materiale informative şi alte
documente, în raport cu nevoile celor interesaţi.
Sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) care lansează proiectele, se află la adresa: localitatea
Fîntînele, nr. 168.
Pentru cei interesaţi există un birou de informaţii la sediul GAL.
Una din activităţile de bază a biroului este sprijinirea şi îndrumarea solicitanţilor în vederea
întocmirii proiectelor.
Contact: Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199;
Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849;
e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro
Toate informaţiile vor putea fii accesate şi pe site-ul GAL:
www.leadertarnavamica.ro
GAL dispune de o valoare totală a proiectului de 2.856.791 Euro, din care 2.285.432,80 Euro
sunt destinate proiectelor care slujesc implementarea Planului de Dezvoltare Locală pe
teritoriul GAL şi se pot accesa de potenţialii beneficiari în perioada 2012-2013.
5

GAL îşi rezervă dreptul de a modifica documentele conform schimbărilor
legislative naţionale şi comunitare sau datorită motivelor obiective GAL.

6

