Asociaţia Valea Tutovei si Zeletinului
Sediul social: Sat Bacani, comuna Bacani , Judetul Vaslui,
CUI 30086586

APEL SELECTIE
M413.12-1/2013-15.04.2013
Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului anunta lansarea în perioada 15 MARTIE 2013 -15 APRILIE 2013 a
primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 413.12 «Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
micro-intreprinderi »
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul axei 4LEADER este de
maximum 200.000 euro, iar Suma maxima a unui proiect nu poate depasi valoare de 400.000 Euro.
Fondurile disponibile pe sesiune 280.500 Euro
Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea proiectelor in cadrul masurii este de 46.750
Euro, iar suma minima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor se va face zilnic la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului, din sat Bacani,
Comuna Bacani, judetul Vaslui, în intervalul orar 09:00 – 12:00.
Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul
Ghidului Solicitantului aferent masurii,in vigoare in momentul lansarii apelului de selectie (versiunea 06 din iulie
2012), disponibil gratuit pe site-ul www.vtz.ro si www.apdrp.ro
Anexa 1 Crerea de finantare ( versiunea 7.2) va fi insotita de documentele specificate in sectiunea E lista
documentelor specifice masurii si declarația beneficiarului privind raportarea catre Asociatia Valea Tutovei si
Zeletinului, a tuturor plaților ce vor fi efectuate de APDRP in cadrul proiectului selectat, conform modelului
postat pe pagina web www.vtz.ro
Termenul limita de depunere a proiectelor este 15 APRILIE 2013, ora 12,00.
Beneficiari eligibili:
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/2003 şi în legislaţia naţională în
vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna
la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de
finanţare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata şi sa funcţioneze ca micro-întreprindere.
Beneficiarii masurii, a caror cerere de finanţare a fost selectata, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru
IMM-uri cu finanţare din PNDR.
Precizări privind acţiunile eligibile :
Acţiuni materiale: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferenta cu
echipamente, utilaje, etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora;
Acţiuni imateriale: achiziţionarea de software, patente, licente etc., inclusive achiziţionarea în leasing a acestora.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de întocmirea
proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele
menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.
Procedura de selectie este afisata pe sit-ul www.vtz.ro si se face in baza punctajelor acordate pe fiecare criteriu
de selectie:
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Nr.

CRITERIUL

S1.

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare
pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.

Documente care se
verifica

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.
Pct. C din CF, Doc.1; 13
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin
din fonduri comunitare pentru activități 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).
S2

(5 puncte daca DA si 0 daca NU)
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 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. 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 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).
(15 daca DA si 0 daca NU)

Doc. 1
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S3

Proiecte care promovează activităţi 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.
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 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.
S4

( 25 puncte daca DA si 0 daca NU)
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. (20 daca DA si 0 daca NU)
S5

Doc 1; 15.1,15.2,

Verificare CF, 11.1

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte
ce vizează activităţi non-agricole productive;

Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea
”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)9 și ii)10 din
fișa măsurii.
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va
face pe 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.
(5 daca DA si O daca NU)

Doc. 2; 10; 12; 14
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S6
S7

Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare
(0)
Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru
producere a energiei din alte surse regenerabile decat
biocombustibilii

Doc.1
Doc.1;

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 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.
SGAL1

SGAL2

SGAL3

( maxim 5 )
Proiectul se incadrează în obiectivele strategiei locale
Se acorda punctaj numai daca există, anexată, o adresa emisa de GAL Valea
Tutovei si Zeletinuluit care sa confirme ca investitia se încadreaza în strategia
de dezvoltare locală.
10 dacă DA şi 0 dacă NU)
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
Proiecte care prevăd acţiuni Inovative
(10 dacă DA şi 0 dacă NU)
Ofera solutii noi la probleme vechi
Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului
(5 dacă DA şi 0 dacă NU)

Doc.1;

Doc.1;

Doc.1;

100
TOTAL
Punctaj minim: 10 puncte
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupa
aprobarea Raportului de Selectie de catre Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului si APDRP .
Solicitantii vor fi notificati în scris si prin intermediul paginii de internet www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor
si selectiei cererilor de finantare depuse .
Regulamentul Comitetului de selectie si contestatie se regaseste pe site-ul asociatiei.
Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri din mediul rural , din care:
- 4 membri reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile.
- 3 membri reprezentanti ai sectorului public.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 413.12 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala
al teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului ( Băcani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti , Iana, Ibănesti, Ivesti, Perieni,
Podu Turcului, Pogana, Pogonesti, Puiesti, Voinesti) sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI (versiunea 06
din iulie 2012)– disponibil GRATUIT pe site-ul www.vtz.ro si www.apdrp.ro
Date de contact pentru informații suplimentare:
- la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului Sat Bacani, comuna Bacani , judetul Vaslui
- la tel:0730652397;
- adresa de email: galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro
- pagina de web a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului www.vtz.ro
- site –ul APDRP : www.apdrp.ro
Informatii privind derularea sesiunii de proiecte pot fi primite si la sucursala Asociatiei ValeaTutovei si Zeletinului
din municipiul Barlad, str Epureanu, Nr 34, Bl D3, Sc A, Ap 1, parter, judetul Vaslui.
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt
disponibile la sediul GAL.

