
-Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M7/6A/1

Data publicării:25.09.2017

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI anunță lansarea,
în perioada 25.09.2017-27.10.2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a
Cererilor de finanțare pentru Măsura 7/ 6A- ” Stimularea dezvoltării activităților
non- agricole”.

I. Data lansării apelului de selecție: 25.09.2017

II. Data limită de depunere a proiectelor: 27.10.2017

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului, din Comuna Crasna,
Județul Sălaj. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 25.09.2017-27.10.2017,
de luni până vineri în intervalul orar 09:00-14:00.

Data limită de primire a proiectelor este: 27.10.2017, ora 14:00.

Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, așa
cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit
al responsabilului legal, prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în
procesul de evaluare.
Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii sau până la atingerea
sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. Depunerea continuă a
proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se oprește atunci când valoarea
publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii.

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
Măsura 7/ 6A sunt:

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima
dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);



 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul
rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai
efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul
depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum
3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în
momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție! În cadrul sub-măsurii 7/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse pe teritoriul Grupului de
Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc,
Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău,
Pericei, Valcău de Jos, Vârșolț.

V. Fondul disponibil- alocat în această sesiune:

Contribuția publică totală a măsurii este de 111.097,71 EURO

Valoarea sprijinului nerambursabil este de 25.000 Euro/proiect și va fi acordat sub
formă de primă, în două tranşe astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din
măsurile SDL, se va utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii
de Finanțare adaptate de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului care pot fi accesate pe
internet www.crasnabarcau.ro , secțiunea Apeluri de selecție.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate aduce la
respingerea Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

VII. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare:
 Plan de afaceri
 SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi

- formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul



operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere -
formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

 Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și
clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri:

 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție
sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta
înscrisul care să certifice, după caz:

 Dreptul de proprietate privată
 Dreptul de concesiune
 Dreptul de superficie
 Pentru proiectele care propun doar dotare:
 Dreptul de proprietate private
 Dreptul de concesiune
 Dreptul de superficie
 Dreptul de usufruct
 Dreptul de folosinţă cu titlu gratuity
 Împrumutul de folosință (comodat)
 Dreptul de închiriere/locațiune
 Extras din Registrul agricol
 Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN

propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declaratie
întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil, din care sa
reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata
activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si/sau din care
să rezulte că veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50%
din veniturile de exploatare ale solicitantului.

 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect
(asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru
IF)

 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului:
 Hotarăre judecătorească
 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă
 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor

mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)



 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea
regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul
solicitantului)

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la
neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana
autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor
individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de
servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

 Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt
membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat
de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe M7/6A sau sM 6.2.

 Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
Valea Crasnei și Barcăului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce
vor fi efectuate de AFIR către beneficiar;

 Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL
Valea Crasnei și Barcăului să realizeze activitatea de verificare și
monitorizare, pe toată perioada de realizare și implementare a
proiectului;

 Alte documente (după caz).

Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:

 Cazier judiciar al reprezentantului legal
 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal

Documente necesare la transa a II-a:
 Autorizația de funcționare
 Certificatul de membru al unei Agenţii Naţionale de Turism sau contractul

încheiat cu o agenţie de turism autorizată privind introducerea obiectivului
în circuitul turistic (pentru agro-turism)

 Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agro-turism)

Daca prin intermediul proiectului se prevede realizarea/modernizarea
imobilelor:

• Autorizația de construire
• Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor



VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate:

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate
și eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 7/6A, care pot
fi consultat gratuit la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și
Barcăului, cu sediul în Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, cât și pe pagina de
web: www.crasnabarcău.ro .

Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice și administrative
atașate, la secretariatul G.A.L. în trei exemplare (un original și două copii), pe
suport de hârtie, însoțite de un CD, conținând dosarul scanat. În cele două dosare
copie, pe documentele emise de alte autorități se va aplica ștampila ”Conform
cu originalul” și semnătura solicitantului.

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare: dacă este
corect completată, prezentată pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă
anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un
original şi două copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul).

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare este făcută pe baza documentelor
provenite de la solicitant și constă în:

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
2. Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea

activităţilor neagricole
3. Activitatea/activitățile propusa/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în

cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin M7/6A
4. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului
5. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate;

6. Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

7. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de



plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de
afaceri);

IX. Procedura de selecție:

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie
al proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă
organismul tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea și selectarea pentru
finanţare a proiectelor depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului, în conformitate
cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de
G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului pentru perioada 2016- 2023.
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare în
termen de maxim 90 de zile de la data încheierii Apelului de selecție, urmând ca
Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe site-
ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de
presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a
contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.

X. Criteriile de selecție:

Pentru această măsură pragul minim este de 60 puncte şi reprezintă pragul
sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție
menționate mai jos.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie:

Criteriu
selecție

Criterii de selecție pentru Măsura M7/6A –
Investiții în activități non-agricole

Punctaj

CS1. Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile 5 puncte

1 persoană aparținând grupurilor vulnerabile
CS2. Proiecte care prevăd cursuri de specializare în domeniul investiției 10 puncte

Proiecte care au prevăzut ca și obiectiv dezvoltarea resursei umane prin cursuri
de specializar în domeniul investiției.

CS3. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate
cu SDL

20 puncte

3.1. Proiecte din domeniul turismului (agroturism, agreement, etc.) care
respectă principiul de Turism durabil.

20



3.2.Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de
creștere, servicii medicale.

15

CS4. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă Maxim 25

4.1.Proiecte care creează 1 loc de muncă. 20 puncte

4.2.Poiecte care creează mai mult de 1 loc de muncă. 25 puncte

CS5. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități
non-agricole

10 puncte

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin
PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și
intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol.
Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12
luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.
* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe
acestuia

10 p

CS6. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri,
care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile
prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Max. 20 p

6.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități
prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată.
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.

20 p

6.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități
prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe
de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.

15 p

CS7. Proiecte care cuprind acțiuni sau soluții inovative pentru teritoriul GAL
Valea Crasnei și Barcăului.

10 puncte

Vor fi punctate proiectele care prevăd acțiuni concrete de inovare prezentate și
justificate în Planul de afaceri.

10

TOTAL 100 puncte

NOTĂ: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100).
PUNCTAJ MINIM – pentru această Măsură este de 60 puncte.



Evaluatorii desemnați vor verifica punctajul în baza criteriilor de selecție sus
menționate conform Cererilor de Finanțare și Anexelor depuse de către potențialii
beneficiari, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care se
regăsește pe site-ul www.crasnabarcau.ro .
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcție
de următoarele priorități:

1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării
lor;

2. Proiecte care vizează acțiuni inovative
3. In cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și

aceeași prioritate, departajearea acestora se va face în ordinea
descrescătoare a procentului propus din valoarea primei tranșe de plată
pentru serviciile prestate.

XI. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție)

G.A.L. va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției;
transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu
semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar.
În cazul proiectelor neselectate notificările transmise solicitanților vor conține
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor
menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut
pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a
contestațiilor.

XII. Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon:
0260-636.066/0786-227-223  sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro , dar
şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până
vineri între orele 08:00 - 16:00, unde puteţi solicita în mod gratuit informații
despre măsură și ghidul măsurii.

XIII. Alte informații:



Beneficiarul va depune la secretariatul G.A.L. declaraţia pe propria răspundere
prin care se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta
le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la
Modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie
la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine,
în calitate de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate
și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către GAL
orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor
referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite
pe teren ale proiectului, din partea personalului G.A.L., dacă este cazul.


