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Anunf lansarea apel de selectie Masura M6/6A
Infiintarea si consolidarea activitatilor non-agricole de interes local - EURI

Numarul de refer in (a al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura M6/6A - 
Apelul 01 - EURI
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M6/6A-“Infiintarea si consolidarea activitatilor non- 
agricole de interes local” in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL “Colinele 
Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 28 Septembrie - 28 Octombrie 2022 de luni 
pana vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

La intocmirea anuntului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile 
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 06.

1. Data lansarii Apelului de Selectie: 2S.09.2022

2. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 28.09.2022 - 
28.10.2022. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei masuri este 28.10.2022, ora 12:00.

3. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Masura 6/6A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Saucesti, Comun Sauce§ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeful Bacau, in intervalul orar 08:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 100.000 euro - EURI
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M6/6A care poate fi acordata pentru 

finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura M6/6A - ApelulOl-EURI este 
de 50.000 Euro;

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, sub forma 
forfetara si se acorda in doua transe

c. Suma minima nerambursabile alocata pe M6/6A care poate fi acordata pentru 
finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura M6/6A-Apelul 01-EURI este 
de 50.000 euro.

5. Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-1 foloseasca solicitantii este Anexa nr.
1 la Ghidul Solicitantului aferent M6/6A, este afisasa pe site-ul www. galcolineletutovei.ri, 
si la sediul Asociatiei GAL „Colinele Tutovei”

mailto:galcolineletutovei@yahoo.com


6. Documentele justificative 
proiectului în conformitate cu cer i ale Ghidului 
Solicitantului: 

a. Plan de afaceri 
b. 

 
c. Documente pe care so n

  
d. Extras din Registrul agricol  
e. Pentru întreprinderile care au autorizat codul CAEN propus prin proiect se 

 m
expert contabil, 

 
f. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect 
g. Documente ca a solicitantului. 
h. -intreprinderilor/ 

întreprinderilor mici 
i. a solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de minimis 
j. Declara a solicitantului privind neîncadrarea în 

 
k. a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii 

 
l. i nici un alt membru al 

nerambursabil forfetar pe SM 6.2 
m.  
n.  

 
o. 

proiect 
p. Studiul de Fezazbilitate (daca este cazul) 
q. Alte documente justificative 

7. C igibilitate:  

re, t 6/6A,  din Strategia 
(www.galcolineletutovei.ro) 6/6A 

 
8.  Procedura de selec ie aplicat  de Comitetul de Selec ie GAL:  

d

solicit -

 
r se fa

ie din 



membrii comitetului de selectare a pr

parteneriatului, pentru care se va stabili câte un membru supleant.În urma întrunirii Comitetului 

î  

le/neeligibile. 

relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor în conformitate cu SDL. 
. 

 
9.    Criteriile de selec ie pentru Proiectele din cadrul M 6/6A darea 

-agricole de interes local  au fost 
Consiliului Director, conform deciziei nr. 8 din 12.09.2022  

 
Nr. 
Crt 

  Punctaj 

1 Princi  

fermierilor/ membrilor 

 

Proiecte 
 

principal activitate în domeniul agricol*  
-

sectorul non-agricol. 

perioa  luni de la data 

 
* în UAT-ul în care va realiza invest
UAT-uri limitrofe acestuia 

20 

2 

prin i

tehnologii inovative 

 
taj proiectelor  

 
echipamente inovative, tehnologii inovative, 

novative.  

20 



3 unui loc de 

 

Se vor puncta proiectele in functie de numarul 
locurilor de munca nou create
1 loc   10 puncte 
2 locuri   20 puncte 
3 locuri  sau mai multe  30 
puncte 
Punctarea acestui criteriu se va face în baza 
analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 
Plan de afaceri 

crearea de noi locuri de 
 

cu 

suportate din cheltuieli eligibile. 

Max 30 

4 
nivel ridicat de calitate al 
planului de afaceri, care va fi 

state, în 
procent de peste 10% din 

 

 prestate 
într-un procent mai mare de 30% din valoarea 

 

din Planul de afaceri  

30 

într-un procent mai mare de 20
30  

din Planul de afaceri. 

20 

într-un procent mai mare de 10
20  

din Planul de afaceri. 

10 

 
 
Punctaj minim 10 pct. 

In cazul p acestora se va face în ordinea 
: 

1. Proiecte care propun mai multe l  
2. Proiecte care propun un precent  
 

departajarea se va efectua 
astfel: 

1. Î  
 

10.    Data si modul de anun are a rezultatelor :  
n  

 de 
Colinele Tutovei . , GAL  va notifica în 



iul paginii de internet www.galcolineletutovei.ro, pe to

Colinele Tutovei Raportul de Selectie) . 
11.    u ie vor fi depuse, în termen de 5 zile 

lucr postarea pe site-
, la sediul  Colinele Tutovei . 

rezolvar t  prin Raportul de Contesta
rezultatelor finale (Raportului de Selectie), pe site-ul www.galcolineletutovei.ro i prin 
notificare în scris c tre solicitanti. 

12.    strada Orhideelor Nr.1, 
. 

         Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@yahoo.com, telefon: 
0740836126 

 
 Depunerea dosarului cererii tra a 

5  nu vor 
de 5 
 
 Pentru proiectele , contractarea se va efectua a data 
de 31.12.2023. 
 

Reprezentant legal GAL,   
Solomon Bogdan Ovidiu   


