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ANUNT
LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU
MASURA 4.312 Sprijin pentru crearea de micro intreprinderi din sectoarele non-agricole,in special mestesuguri si servicii pentru populatie.
Grupul de Actiune Locala Siretul Verde anunta lansarea, in perioada 30 iunie-15 august 2012, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura. 4.312
Sprijin pentru crearea de micro intreprinderi din sectoarele non-agricole,in special mestesuguri si servicii pentru populatie.
din Planul de Dezvoltare Locala a GALValea Mostistei.
Fondurile disponibile nerambursabile pentru Masura 4.312. Sprijin pentru crearea de micro intreprinderi din sectoarele non-agricole,in special
mestesuguri si servicii pentru populatie sunt in valoare totala de 420.000 euro.
Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei din jud Calarasi, oras Lehliu Gara, Bulevardul Garii nr. 17(Casa de Cultura) zilnic de luni pana vineri,
intre orele 10-15.
Suma minima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 5000 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 23333 Euro.
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Mostistei. Aria geografica a teritoriului cuprinde
localitatile: Tamadau, Ileana, Lehliu Sat, Lehliu Gara, Nicolae Balcescu, Sarulesti, Gurbanesti, Valea Argovei, Frasinet, Manastirea, Sohatu, Plataresti.
Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si a Ghidul Solicitantului aferent fiecarei
masuri, ,disponibile pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) si pe site-ul GAL Valea
Mostistei www.valeamostistei.ro.
Odata cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele documente, ,disponibile pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) in functie de natura proiectului :
-Studiu de fezabilitate/ documentatie pentru avizarea lucarilor de interventie, /Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiilor
existente si Raport tehnic asupra statiului fizic al lucrarilor
-Proiect tehnic pentru proiecte pentru lucrari de constructii si/sau montaj
-Memoriu Justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj
-Situatiile financiare
-Documente pentru terenurile si cladirile pe /in care sunt/vor fi realizate investitiile
-Certificat de urbanism /autorizatie de constructie
-Clasarea notificari/Adresa de negatie/Decizia etapei de incadrare sau Acord de Mediu
-Documente prin care solicitantul sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare a proiectului
-Document de la banca cu datele de indentificare a bancii
-Certificat de atestare fiscala
-Notificare DSVSA/Aviz sanitar/-Notificare conditii de igiena si sanatate publica
-Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii: Autorizatie Sanitara/Autorizatie sanitar veterinara/Nota de costatare privind
conditiile de mediu
-Actul constitutiv al societatii cooperativ mestesugaresti / de consum
-Certificat constatator emis de Oficiul registrului Comertului/ Declaratie pe propria raspundere/ Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor
-Certificat eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului/ Certificat de inregistrare in registrul unic al Cabinetelor medicale umane si
veterinare
-Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila
-Angajamentul persoanei fizice de a se autoriza
-Copie dupa diplomele de studii/dovada detineri aptitudinilor manageriale/marketing/ -Declaratie pe propria raspundere
-Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria „ Firme in dificultate”
-Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea reguli de cumul a ajutorului de stat sia ajutorului de minimis
-Pentru proiectele aferente CAEN 11 Fabricarea bauturilor sau 1107 productia de bauturi racoritoare
-Licenta de fabricatie sau declaratie pe propria raspundere ca va obtine licenta de fabricatie
-Pentru codurile CAEN 0161 si 7731 precontarct care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare
Conform Planului de Dezvoltare Locala, criteriile de selectie si punctajul aferent Masurii sunt urmatoarele:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Criterii de selectie

Punctaj

Proiecte depuse de persoane fizice pana in 40 ani care se angajeaza sa se autorizeze pana la data semnarii contractului cu
statutul de cel putin PFA
Microintreprinderi conduse(actionari principali) de catre tineri pana la 40 ani
Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul teritoriului
Proiecte care volarifica materie prima/produse locale
Proiecte care promoveaza cultura,traditiile,mestesuguri locale

10
10
20
20

Proiecte care creaza parteneriate public/privat la nivelul teritoriului
Proiecte care promoveaza utilizarea energiilor regenerabile
TOTAL

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 15.08.2012.ora 12.00.

10
20
10
100
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Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face la data de 30.09.2012 dupa aprobarea Raportului de Selectie
de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea Mostistei.
GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web www.valea mostistei.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de
finantare depuse.

Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 4.312. pot fi obtinute la sediul GAL zilnic intre orele 10.00-15.00 de pe pagina de internet
wwwvaleamostistei.ro precum si la telefon 0726138730.

