
 
1 

Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi  
Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 

Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,,  cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 
 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  

 
ANUNT PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE 

Apel de selectie proiecte: MASURA 41.312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”; MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice”,  
Data lansarii apelului de selectie: 12.06.2013 
Data limita de depunere a proiectelor: 12.07.2013 SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE  SE PRELUNGESTE PANA PE DATA DE 02.08.2013 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.312-1/13/12.06.2013; M41.313-1/13/12.06.2013;  

GAL Podisul de Nord al Barladului anunţă lansarea în perioada 12 iunie – 12 iulie 2013 a primei  
sesiune de depunere a proiectelor pe anul 2013 pentru măsura: M41.312 si M41.313 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GALPNB din sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la secretariatul GALPNB, de luni pana sambata 
inclusiv in intervalul orar 9 – 18 in perioada 12.06.2013 – 12.07.2013. 02.08.2013 
Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt: 
a) Fondurile nerambursabile disponibile pentru MASURA 41.312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”  sunt de 246.470 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de: 

 50.000 Euro / proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza 
ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; 

 100.000 Euro / proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 
 200.000 Euro / proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi 

beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 
 Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro in condittile in care suma maxima nerambursabila este de 50.000 Euro / proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, 

persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; de 100.000 Euro / proiect pentru micro-
întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; de 200.000 Euro / proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi 
cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 

 Suma minima a unui proiect este 5.000 de euro in conditiile in care suma maxima nerambursabila este de 3500 euro.  
b) Fondurile nerambursabile disponibile pentru MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice” sunt de  480.000 euro din care 240.000 euro pentru beneficiari publici si 240.000 euro pentru beneficiari 
privati; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de: 

 200.000 euro pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit (intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile) 
 100.000  euro pentru proiecte de investiţii în agroturism (intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile Suma maxima neramburasabila disponibila pentru 

investitii in agroturism este de 140.000 euro) 
 95.000 euro pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. (intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile Suma maxima nerambursabila disponibila pentru 

alte tipuri de investiţii în turismul rural este de 100.000 euro) 
 Suma minima eligibila a unui proiect este 5.000 de euro. (Costurile eligibile reprezentând investițiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a  5.500 euro). 

Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie: Raport de selectie postat pe site-ul www.galpnb.ro , afișat la sediul GALPNB, afisat la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților 
administrativ-teritoriale ale localităților membre în GALPNB respectiv comunele Gadinti, Sagna,Bira, Boghicea, Stanita si Oteleni.  
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului: conform Apel de selectie varianta detaliata postat pe site-ul www.galpnb.ro si afisat la sediul GALPNB 
din sat Bira Comuna Bira judetul Neamt 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: conform Apel de selectie varianta detaliata postat pe site-ul www.galpnb.ro  si afisat la sediul GALPNB din sat Bira 
Comuna Bira judetul Neamt 
Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GALPNB (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu): conform Apel de selectie varianta detaliata postat pe site-ul 
www.galpnb.ro si afisat la sediul GALPNB din sat Bira Comuna Bira judetul Neamt 
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie): In termen de 15 zile lucratoare de la data limita de depunere a proiectelor, 
după încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GALPNB va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, 
neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor. GALPNB va publica Raportul de 
Selecție pe www.galpnb.ro si îl va afișa la sediul GALPNB și la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GALPNB si va notifica in scris, prin 
posta, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Datele de contact ale GALPNB unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi - sediu: sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt, cod postal 
617030;  www.galpnb.ro ; e-mail: galpnb@yahoo.ro   Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938 
Alte informatii referitoare la procedura de selectie proprie GALPNB: conform Apel de selectie varianta detaliata postat pe site-ul www.galpnb.ro si afisat la sediul GALPNB din sat Bira Comuna Bira judetul 
Neamt 
 


