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ANUNT DE LANSARE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU: 

 
M2: INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” 
 

 

1. Data limita de depunere a proiectelor 
 Data limita de depunere a proiectelor in cadrul acestei masuri este 17.10.2017, orele 15.00.  

2. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte 
Proiectele, intr-un exemplar original şi 1 copie, se vor depune la sediul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM), din sat Sulita, strada 

Principala nr. 125, comuna Sulita, judetul Botosani (vis-a-vis de sediul Primariei Sulita), zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00. 
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI care cuprinde 

urmatoarele UAT-uri: Albesti, Calarasi, Copalau, Dobarceni, Durnesti, Frumusica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Sulita, Todireni, Trusesti si orasul 
Flamanzi – din judetul Botosani si comuna Deleni din judetul Iasi.  

3. Beneficiari eligibili: 
� Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural* 
� Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în 

zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor 

fizice neautorizate. 
*spatiul rural pentru M19, LEADER (definit in mod specific in acord cu abordarea LEADER ca fiind format din UAT-comune si UAT-orase mici cu o populatie de maxim 20000 locuitori )  

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii, în funcţie de forma de organizare sunt:  
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� Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;  
� Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;  
� Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;  
� Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);  
� Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);  
� Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);  
� Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);  
� Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare; În categoria SRL-

uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant ("societate cu răspundere limitată - debutant" sau 
"S.R.L. - D 

� Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);  
� Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;  
� Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 

1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;  
� Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de 

animale.  
 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:  
� Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, 

echivalent în lei.  
� Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane 

euro, echivalent în lei.  
 

4. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 

 Suma disponibila pe sesiune – 951.975 EURO; 

 Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect – 170.000 EURO/proiect. 

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): 

� Sprijinul nerambursabil pe proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare – 

maxim 75.000 EURO.  

� Sprijinul nerambursabil pe proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati turisitice cu functiuni de cazare si 

cu functiuni de alimentatie restaurant maxim 75.000 EURO.  

� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare maxim 170.000 EURO. 
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� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie - restaurant maxim 

170.000 EURO.  

� Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de productie maxim 170.000 EURO.  

 

 Intensitatea sprijinului:   

� 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare  

� 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie –

restaurant 

� 85% pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de cazare 

� 85 % pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie –restaurant 

� 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie. 

 

5. Solicitantii interesati pot obtine informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii, consultand Ghidul solicitantului elaborat de 

GAL, impreuna cu anexele si procedurile aferente, disponibile pe site-ul www.colinele-moldovei.ro  

 

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Pentru clarificari si informaţii suplimentare, Echipa Asociatiei Leader Colinele Moldovei va sta la dispoziţie zilnic, de luni pana vineri, in intervalul 

orar 9.00 – 17.00, la sediul Asociatiei din localitatea Sulita, comuna Sulita, judeţul Botosani, strada Principala nr. 125. Ne puteţi contacta la numărul 

de telefon 0231/573.033 sau 0759.017.602, e-mail: colinelemoldovei@gmail.com. Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a 

informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate, sunt disponibile la sediul Asociatiei. 

 


