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Data lansării apelului de selecție: 15 octombrie 2013 
 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în 
perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2013, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 312. 
Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 

 Beneficiari eligibili în cadrul acestei măsuri sunt: 
 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi 

în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi  şi care realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent 
în lei). 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data 
semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică 
autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, 
se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce 
demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare 
juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale 
Cererii de finanţare. 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 sunt de 340.937 de euro, din care:  
 197.874 de euro pentru activități productive 
 143.063 de euro pentru proiecte de servicii 

 

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect este de 85.000 de euro pentru 
activități productive și 68.000 de euro pentru proiecte de servicii. Valoarea maximă totală a unui 
proiect nu poate depăși 400.000 de euro.    

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este  15 noiembrie 
2013, orele 14.00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 312. Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt cuprinse în ghidul solicitantului și în anexele care îl 
însoțesc, disponibile pe web-site-ul www.galatbn.ro și pe www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi 
obținute și de la sediul GAL ATBN, în variantă electronică și/sau tipărită. 
 

Informații suplimentare puteți afla la următoarele date de contact: magda.dinu@galatbn.ro sau 
telefon – 0784298863; cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864;  
luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868; cornel.negrea@galatbn.ro  sau telefon – 
0784298865. 
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