
 

 

Erată la Apelul de selecție pentru Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de 

microîntreprinderi 

Data lansarii apelului este: 27.05.2013 

Perioada de depunere a proiectelor este  27.05.2013-02.07.2013 

 

 Data limită de depunere a proiectelor este 02.07.2013, ora 16.00.  
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa:  

str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara, 

de luni până vineri între orele 8.30-16.30. 

 

 Fondul disponibil pentru această măsură este de 210.000 Euro.  
 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70%- 85% din totalul 

cheltuielilor eligibile. .  

Suma maxima nerambursabila este  21.000 euro. pentru finanțarea unui proiect pe 

axa Leader prin Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 este de 21.000 euro. În 

cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului 

public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Procentul de 85% se aplică 

numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN 

de producție de bunuri„. În situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri 

cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare 

tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte. 

În cazul proiectelor care includ şi investiţii care au drept scop implementarea noilor 

provocări (achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile 

decât biocombustibilii) solicitantul completează, în dreptul coloanei PERE valorile aferente 

acestei investiţii. 

 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima 

versiune a ghidului solicitantului aferent măsurii, emis de APDRP disponibil pe site-ul 

http://www.apdrp.ro , ghidul solicitantului pe măsura 41 și criteriile de selecție locale stabilite 

de GAL Asociația Sargetia GAL 1 disponibile în format electronic pe site-ul propriu, 

www.galsargetia.ro  sau în format fizic la sediul GAL-ului din com. Șoimuș. 

 Modul de anunțare a rezultatelor: Rapoartele de selecție vor fi transmise către 

solicitanți, publicate pe site-ul GAL și afișate la sediul din com. Șoimuș, jud. Hunedoara, str. 

Principală nr. 310. 

 

http://www.galsargetia.ro/

