ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE MOLDOVEI
JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani
Punct de lucru: orasul FLAMANZI, judetul Botosani
Tel/fax: 0231/573.033; email: colinelemoldovei@gmail.com; info@colinele-moldovei.ro
www.colinele-moldovei.ro

Anunt lansare apel depunere proiecte
Nr. 596 din 26.11.2013
Data publicarii: 11/2013
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 3/ M413.12/2013
Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” anunta lansarea, in perioada 27 NOIEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2013, a celei de-a treia sesiuni de cereri de
proiecte pentru Masura „413.12 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi in mediul rural”.
Fondurile disponibile pentru Masura 413.12 la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI sunt de 892.000 Euro.
Suma maxima care poate fi alocata unui proiect, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil este, conform Ghidului solicitantului, de 200.000 Euro.
Suma maxima a unui proiect este de 400.000 euro.
Sumele ramase disponibile la sfarsitul acestei sesiuni se vor reporta pentru sesiunea urmatoare.
Depunerea proiectelor pentru Masura 413.12 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din sat Sulita, strada Principala nr. 125,
comuna Sulita, judetul Botosani, in intervalul orar 09:00 - 15:00, de luni pana vineri.
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, disponibil
pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul Asociatiei www.colinele-moldovei.ro. Prevederile Ghidului Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de
Procedura aferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP, publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.colinelemoldovei.ro si poate fi consultata la sediul G.A.L.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 27 DECEMBRIE 2013, ora 12:00.
Pentru a demonstra ca proiectul corespunde Strategiei de dezvoltare locala, solicitantul va atasa in mod obligatoriu Adresa emisa de GAL in acest sens.
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat pe teritoriul G.A.L. COLINELE MOLDOVEI.
Aria geografica a teritoriului cuprinde urmatoarele localitati: Albesti, Blandesti, Calarasi, Copalau, Frumusica, Flamanzi, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Stauceni, Sulita,
Todireni – din judetul Botosani si Deleni din judetul Iasi.
Documentele justificative pe care trebuie să le anexeze solicitantul o dată cu depunerea proiectului sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 413.12
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.colinele-moldovei.ro .
La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcție de natura proiectului:
 Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj;
 Proiect tehnic pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj;
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 Memoriu Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj;
 Situațiile financiare;
 Documente pentru terenul agricol și/sau imobil (clădiri) (si extras de carte funciara);
 Certificat de urbanism/autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții;
 Clasarea Notificării/Adresa de Negație sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de mediu/Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare inițială;
 Documente care să dovedească capacitatea și sursele de cofinanțare a proiectului;
 Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si contului aferent proiectului FEADR
 Certificate fiscale; Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în
care ar trebui să fie menționate.) Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA şi/sau alte documente
aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta eşalonare a fost acordată.
 Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă şi sanatate publică/Notificare privind constatarea conformității proiectului cu
condițiile de igienă şi sănătate publică/Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă.
 Pentru unitățile care se modernizează şi se supun autorizării/ avizării conform legislației în vigoare:
- Autorizația Sanitară/Notificarea de constatare a conformității unității cu legislația sanitară, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare și/sau
- Autorizația Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguranța alimentelor/Notificare de constatare a conformității unității cu legislația sanitar veterinară şi
siguranța alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare Atenție! Pentru unitățile în care se desfăşoară activități de asistență medical –
veterinară (cabinet medical – veterinar, clinici medical – veterinare, spitale clinice veterinare) nu se va solicita acest document şi
- Nota de constatare privind condițiile de mediu, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare
 Actul constitutiv al societății cooperative meşteşugăreşti / de consum
 Certificat constatator emis de ORC care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, existența punctului de
lucru în spațiul rural (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare , reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii
 Declarația pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spatiul rural, cu codul CAEN al activității pentru care solicită finanțare, când va îndeplini
condițiile, conform legislației în vigoare (pentru investitii noi, dacă este cazul).
 Declarația privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor
 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
 Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare
 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada
derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru acelaşi tip de
activitate.
 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data
primirii Notificării privind selectarea cererii de finanțare şi semnarea contractului de finanțare;
 Acte de studii/Certificat sau Declarație pe propria răspundere care să se menționeze că responsabilul legal de proiect/beneficiarul va urma un curs de pregătire
profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăți a ajutorului
 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firmă în dificultate >>
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Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis
Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 şi 7731, Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare
Cerințele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:

Pentru conformitatea Cererii de Finanțare se va verifica:
dacă e corect completata
dacă e prezentată în format tipărit şi electronic
dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezentate în 3 exemplare: original şi doua copii (un exemplar copie va ramane la sediul GAL).
La verificarea eligibilității Cererii de Finanțare se vor urmări:
daca solicitantul este eligibil
daca proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate si de selectie
daca bugetul proiectului este in limitele mentionate.
Criteriile de selectie impreuna cu punctajul aferent sunt prezentate mai jos:
Nr.

Criteriul de selectie

Punctaj

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități 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 fonduri comunitare pentru activităţi 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).
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiți (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de
tipul şi data înfiinţării solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile 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.
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Crt.
1

2

10

3

3

4
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Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv și cel mult un loc de muncă
indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investiţiilor suportate din 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 nu mai mult de două schimburi).
Proiecte care promovează activități meșteșugărești, 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 meșteșugărești, 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.
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, 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.
Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) care aplică proiecte ce vizează activități non-agricole productive;
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activităţile enumerate în secţiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i) și ii) din
fișa măsurii.
Verificarea încadrării în categoria activităţilor de producţie de bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producţie de bunuri.
În cazul proiectelor care prevăd activităţi complementare, se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie doar în situaţia în care activitatea/activităţile
non – agricole de producţie 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.

Maxim
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Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale;
Proiecte ce vizează achiziționarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.
Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producţie de bunuri;
- proiectele care vizează achiziţionarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se
desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.
TOTAL

35
Maxim
5

100

Punctaj minim de realizat: 20 de puncte.
Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:
Vor fi selectate proiectele care vor genera mai multe locuri de munca;
Vor fi selectate proiecte din zona unde rata saraciei este mai mare.
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie Final, de comitetul de selectie.
Asociatia Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.colinele-moldovei.ro, in maxim 30 de zile de la
inchiderea sesiunii de depunere, pe toti solicitantii, privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia.
Comitetul de selectie este format din 15 membri (4 reprezentanti ai sectorului public, 7 din sectorul privat si 4 din partea societatii civile).
Solicitantii care se considera nemultumiti de rezultatul Raportului de Selectie intermediar, pot depune, in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la primirea notificarii,
dar nu mai mult de 7 zile de la afisarea pe site-ul propriu GAL a Raportului Intermediar de Selectie, contestatie in acest sens, in scris, la secretariatul GAL.
Comisia pentru solutionarea contestatiilor (formata din 7 membri – 2 reprezentanti din sectorul public si 5 din sectorul privat) va intocmi, comunica si afisa pe site-ul
prorpiu si la sediul Asociatiei - Raportul privind Solutionarea Contestatiilor.
Pe baza acestui Raport, Comitetul de Selectie definitiveaza Raportul de Selectie Final, care va fi inaintat spre analiza si aprobare structurilor APDRP din teritoriu.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 413.12 din cadrul GAL sunt cuprinse in „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe paginile www.colinelemoldovei.ro si www.apdrp.ro.
Va asteptam la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI” din comuna Sulita, strada Principala nr. 125, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul
Primariei comunei Sulita). Sunati la 0759.017.601, 0231/573.033, scrieti-ne pe adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, sau contactati-ne la
adresele de mail colinelemoldovei@gmail.com sau info@colinele-moldovei.ro , pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru
dezvoltare rurala prin intermediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI.
Informatiile detaliate aferente masurilor lansate se gasesc la sediul nostru in format elecronic (CD) si tiparit.
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