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GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI ANUNŢĂ LANSAREA MASURII
41.312 (Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole ,în special
meșteșuguri și servicii pentru populație), sesiunea nr. 01/28.01.2014-05.03.2014, conform
priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală Valea Mostiștei.
Data publicării apelului: 28.01.2014
Data lansării apelului de selecție: 28.01.2014
Data lansarii sesiunii: 28.01.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 01/28.01-05.03.2014
Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312:
”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și
servicii pentru populație” sunt in valoare totala de 377.878 euro din care: 151.510 Euro – pentru
proiecte care vizează prestări servicii și 226.368 Euro pentru proiecte care vizează producție bunuri.
În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în
totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de
226.368 euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare
primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta
prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul
sau viceversa).
Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul
Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.
Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de
5.000 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este:
1. De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
• 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în
sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi
2. În cazul în care proiectele prevad activitați de producție de bunuri, intensitatea
ajutorului public va fi de pâna la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi
plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/100.000/ 200.000 Euro.
ATENȚIE! Procentul de 85% se aplica numai activitaților incluse în codurile CAEN cuprinse în
Anexa 9B ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizeaza atât
activitați de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va
atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în aceasta situație se vor elabora bugete
distincte.
3. În cazul în care proiectele prevad achiziția de utilaje agricole (cod CAEN 0161 - Activitați
auxiliare pentru producția vegetala și cod CAEN 7731- Activitați de închiriere și leasing cu
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mașini și echipamente agricole), intensitatea ajutorului public va fi de pâna la - 40% din
totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
10% - pentru investițiile realizate de tinerii cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare
si nu va depasi plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/ 100.000/ 200.000 Euro.
Valoarea maxima a sprijinului în aceastăsituație va fi de:
• 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual,
persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor
autoriza ca persoana fizica autorizata, întreprindere familiala;
• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul
transportului rutier;
• 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuala, societați cooperative mestesugaresti de
gradul I, societați cooperative de consum de gradul I, societați comerciale cu capital privat care pot fi
beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca
întreprindere individuala.
ATENȚIE! Conform prevederilor Ghidului Solicitantului M41, V06 prin care se stipulează că GALurile sunt obligate să depună proiectele la APDRP cu minim 5 luni înainte de termenul limită de
contractare (30.06.2014), GAL Valea Mostiștei aduce la cunoștința potențialilor beneficiari faptul că
Asociația nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de
regulamentele europene și legislației naționale.
Se exceptează de la prevederea privind termenul de minim cinci luni doar proiectele pentru care
potențialii beneficiari îndeplinesc condițiile prevăzute în procedura de contractare și alte
proceduri aplicabile.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. În cea de-a X-a de
modificare a PNDR s-a stabilit că valoarea totală eligibilă să fie de 400.000 Euro și în aceste condiții,
valoarea totală a proiectului (eligibilă și neeligibilă) poate depăși 400.000 Euro. Contractarea
proiectelor a căror valoare eligibilă este de maximum 400.000 Euro va putea fi făcută după
aprobarea de către Comisia Europeană a propunerii de modificare a PNDR.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanțare trebuie implementat in teritoriul GAL
Valea Mostiștei. Aria geografica a teritoriului cuprinde localitatile: Tămădău, Ileana, Lehliu Sat,
Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Mânăstirea, Sohatu, Plătărești.
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in
Fisa Măsurii cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Mostiștei si a Ghidul
Solicitantului aferent fiecărei măsuri, ,disponibile pe site-ul Agenției de Plăti pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) si pe site-ul GAL Valea Mostiștei
www.valeamostistei.ro, valabile la momentul lansării apelului de selecție.
Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depună următoarele documente, ,disponibile pe
site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR (
www.madr.ro) in funcție de natura proiectului :
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- Studiu de fezabilitate pentru proiecte pentru lucrări de construcții si/ sau montaj
- Proiect tehnic pentru proiecte pentru lucrări de construcții si/sau montaj aferent Studiului de
Fezabilitate, conform HG 28/2008;
- Memoriul Justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj
- Situatiile financiare;
- Documente care atestă dreptul de proprietare sau folosință asupra terenului agricol si/sau
imobil(cladiri)
- Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate
- Certificat de urbanism /autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii
- Clasarea Notificarii/Adresa de Negatie sau Decizia etapei de incadrare sau Acord de aviz/
Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare initaiala
- Documente care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare a proiectului
- Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale
- Document emis de DSVSA, emis conform Protocolului de colaborare dintre APDRP si
DSVSA
- Autorizație sanitară
- Autorizatie Veterinara
- Nota de constatare privind condițiile de mediu, pentru unități care se modernizează;
- Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului;
- Certificat de inregistrare eliberat de care Oficiul Registrului Comertului sau Hotarare
Judecatoreasca definitivă;
- Pentru soiurile nobile de vita de vie pentru vin: Declaratie de sortiment viticol; Declaratie de
defrisare a vitei de vie; Cerere de autorizare a replantării vitei de vie;
- Autorizare de plantare
- Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila
- Fisa de inregistrarea producatorului in agricultura ecologica
- Document ca solicitantul este membru in grup de producatori/societate
cooperativa/cooperativa agricola/organizatie de imbunatatiri
funciare/Organizatie Interprofesionala
pentru Produsele Agroalimentare
- Acte de studii/Certificat sau Declaratie pe propria raspundere
- Raport al cladirii care se renoveaza/ documente care sa certifice vechimea cladirii
- Alte documente justificative ( se vor specifica dupa caz)
- Declaratie pe propria raspundere prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar, să
depună la GAL o copie a contractului de finanțare și să inițieze procedura de achiziție în termen
maxim de 3 luni calendaristice de la semnarea contractului de finanțare (modelul se regăsește la finalul
apelului). (Raportarea către GAL Valea Mostiștei se va realiza după primirea de la CRPDRP a
Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data
efectuării plății.)
- Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite,
solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de
Finanțare, extras din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de recepție
(pentru investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul
din proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr.
de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc).
- Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să prezinte ca document
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suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document
similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri
din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului,
locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de
tipul serviciului.
Procedura de Evaluare și Selecție la nivelul GAL: Componența Comitetului de Selecție,
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, precum și procedura completă de selecție aplicată de
Comitetul de Selecție GAL se găsește pe pagina oficială a Asociației, la următorul link:
http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluareselectare%20V01%20GAL.pdf

Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selectie si punctajul aferent Măsurii sunt
urmatoarele:
A. Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului
SCOR
Stabilit de
Nr.
CRITERIUL
GAL
VALEA
MOSTIȘTEI
5
S1. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare
pentru activitati similare în ultimii 3 ani.

S2

Pct. C din CF,
Doc.1; 13

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai
mult de un loc de munca / 25.000 Euro investiti
10

S3

Documente
care se
verifica

Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de
artizanat
0

Doc. 1

Doc
1;15.1,15.2,

S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40
de ani la data depunerii proiectelor.
10

Verificare CF,
11.1
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S5

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

5
Doc. 2; 10; 12;
14

10
S6

Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitarveterinare sau a serviciilor medicale

S7

Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente
pentru producere a energiei din alte surse
regenerabile decat biocombustibilii

Doc.1

0
Doc.1;

B. Criterii de selecție locale
Nr.
crt.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Criterii de selectie
Persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să
se autorizeze până la data semnării contractului cu
statutul de cel puțin PFA
Microîntreprinderi conduse (acționari principali) de
către tineri până la 40 de ani
Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul
teritoriului
Proiecte care valorifica materie prima/produse locale
Proiectele care promovează cultura, tradițiile,
meșteșugurile locale;
Proiecte care creaza parteneriate public/privat la nivelul
teritoriului
Proiectele care promovează utilizarea energiilor
regenerabile
TOTAL

Punctaj
stabilit de
GAL Valea
Mostiștei
0

Doc. care se
verifică

CF, 1
0

1

10
8
25
2
15

100

Punctaj minim: 15 puncte.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de:
1. Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare;
2. Vârsta sub 40 de ani a aplicantului;
3. Proiecte inovative;

1
1
Doc
1;15.1,15.2
1
1
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4. Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare.
Data limită de primire a proiectelor este 05 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae
Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face in data de
24.03.2014 după aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea
Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul www.valeamostistei.ro.
GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web www.valeamostistei.ro pe
toți solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse, după aprobarea Raportului
de Selectie de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul
www.valeamostistei.ro.
Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 41.312, pot fi obtinute la sediul GAL Valea
Mostiștei, zilnic, în timpul programului de lucru (orele 08:30 – 16:30), de pe pagina de internet
www.valeamostistei.ro precum si la telefon 0762649817/ 0756.129.877 (Costea Voicu Ion),
0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela).
Aceste informații sunt prezentate de către GAL în apelulul de selecție – varianta integrală, publicată
pe pagina de internet a GAL-ului și varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul
GAL-ului.
MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA___________________________, POSESOR/POSESOARE A C.I./B.I.,
SERIA ____, NR. __________, CNP__________________________, ELIBERAT DE _______________, CU
DOMICILIU STABIL ÎN ________________________________, MĂ ANGAJEZ CA, ÎN VEDEREA
ACCESĂRII MĂSURII 4._____, DIN CADRUL PNDR 2007-2013, PRIN PROIECTUL INTITULAT
_____________________________________________________, DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE
FINANȚARE, SĂ DEPUN LA G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI O COPIE A CONTRACTULUI DE
FINANȚARE SEMNAT CU APDRP ȘI SĂ RAPORTEZ CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI TOATE
PLĂȚILE AFERENTE PROIECTULUI SELECTAT, CE VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE APDRP CĂTRE
BENEFICIAR.
VOI REALIZA RAPORTAREA DUPĂ PRIMIREA DE LA CRPDRP A NOTIFICĂRII BENEFICIARULUI
CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLĂȚII, ÎN MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA
EFECTUĂRII PLĂȚII.
DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, DUPĂ TRANSMITEREA PROIECTULUI LA OJPDRP DE CĂTRE
G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI, SĂ TRANSMIT ACESTUIA COPII ALE DOCUMENTELOR PRIMITE SAU
TRANSMISE ÎN RELAȚIA CU OJPDRP CĂLĂRAȘI, ÎN MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA
PRIMIREA/TRANSMITEREA ACESTORA.
DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, ÎN TERMEN DE CEL MULT 5 LUNI CALENDARISTICE DE LA
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ INIȚIEZ PROCEDURA DE ACHIZIȚE A
BUNURILOR SAU SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL SELECTAT ȘI FINANȚAT.
RESPONSABIL LEGAL:_______________________.
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA:___________________.

DATA_______________.

